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wa nazwiska, których używała miała po mężach – Gö�lich i
Giżycka, reszta to pseudonimy:
Christine Granville, Krystyna Andrzejewska, Pauline Armand, Krystyna Mucha. Była córką Jerzego Skarbka (pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej)
i Stefanii Goldfeder (córki bankiera) a jej
pradziad, Fryderyk Skarbek trzymał do
chrztu małego Chopina. Naprawdę nazywała się Krystyna Skarbek i urodziła się w
Warszawie 1 maja 1909 roku. Zginęła tragicznie 15 czerwca 1952 roku, zamordowana w Londynie w Shelbourn Hotel, przez
zazdrosnego i gwałtownego Irlandczyka
Dennisa Georga Muldowneya. Zabójca po
trzy minutowej rozprawie został skazany
na śmierć przez powieszenie i stracony 30
września tego samego roku.
Dzieciństwo i młodość Krystyna Skarbek
spędziła w Trzepnicy koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie jej ojciec posiadał hodowlę
koni wyścigowych. Po bankructwie i śmierci
ojca hrabianka razem z matką, bratem i pieskami: kundelkiem Wacusiem i jamniczką
Dorą przeniosła się do Warszawy, na ulicę
Rozbrat 15. By utrzymać rodzinę zatrudniała
się w salonie sprzedaży „Fiata”.

U

kazał się kolejny tom z serii „Posągi
i ludzie”. Najnowsza pozycja poświęcona jest rzeźbie polskiej dwudziestolecia
międzywojennego 1918-1939. Trzon pracy
stanowi prezentacja twórców i ich dokonań, a także omówienie poszczególnych
nurtów, kierunków i tendencji, w ramach
których powstawała i rozwĳała się międzywojenna rzeźba. Dla czytelników „Ochotnika”, osób zainteresowanych historią Ochoty, książka powinna być lekturą obowiązkową. W latach 20. ubiegłego wieku rodziła
i kształtowała się Ochota. Wtedy powstawały najciekawsze założenia architektoniczno-urbanistyczne tej dzielnicy i z tych
lat pochodzą dwie perełki rzeźbiarskie
– dwa najsłynniejsze pomniki Ochoty – Pomnik Poległych Lotników Edwarda Wi�iga
i pomnik Marii Skłodowskiej-Curie autorstwa Ludwiki z Kraskowskich Nitschowej.
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Miała niezwykły urok, wyróżniała się
atrakcyjnym wyglądem i dlatego pewnie w
1930 roku postanowiła wziąć udział w konkursie Miss Polonia, rozgrywanym wówczas po raz drugi. (Pierwszy odbył się w
karnawale w 1929 roku, jury przewodniczył
Tadeusz Żeleński-Boy. Środowisko artystyczne reprezentowali rzeźbiarze: Edward
Wi�ig i Henryk Kuna). Nasza bohaterka
podczas drugiego konkursu dostała się do
ﬁnału zostając vicemiss. Szczęście uśmiechnęło się wtedy do urodziwej Zoﬁi Batyckiej,
która tak się później przyzwyczaiła do insygniów władzy, że postanowiła zatrzymać
na stałe koronę... był z tego niezły skandal.
W następnym roku hrabianka Skarbek została Miss Nart w Zakopanym.
W listopadzie 1938 roku wyszła za mąż
za Jerzego Giżyckiego (1889-1970) i zamieszkali przy ulicy Suchej, która od 1951
roku nosi nazwę Ludwika Krzywickiego.
Giżycki zanim dał się poznać jako literat,
zaraz po ukończeniu studiów wyjechał
do USA, gdzie pracował jako kowboy na
preriach Wyoming, górnik, drwal, kelner,
szofer Rockefellera, statysta ﬁlmowy i producent reklam w Hollywood. Od początku lat trzydziestych parał się twórczością
literacką: pisał reportaże, opowiadania,
wspomnienia z podróży. Małżonkowie tuż
przed wybuchem wojny wyjechali z Polski.
On utrzymywał łączność kurierską z polskim podziemiem i jednocześnie przewoził
pocztę dyplomatyczną dla Brytyjczyków.
Ona początkowo organizowała regularne
ucieczki angielskich jeńców wojennych z

obozów znajdujących się na terenie Polski.
Jej szef z tego okresu, Owen O’Malley, po
latach tak o niej powiedział: „...była to najodważniejsza osoba, jaką znałem. Jedyna
kobieta, która odczuwała tęsknotę za niebezpieczeństwem. Z dynamitu mogła zrobić wszystko z wyjątkiem skonsumowania
go”. Skarbek została później agentką wywiadu brytyjskiego, należała również do
SOE (oddział operacji specjalnych), uważano ją tam za najinteligentniejszego i najbardziej odważnego skoczka.
Z najbardziej nieprawdopodobnych opresji uchodziła cało, a jej kondycja, którą prezentowała na kurierskim, wywiadowczym
a później dywersyjnym szlaku była nie do
pokonania. Według Stanisława Cat-Mackiewicza, który miał rozmawiać z nią na kilka
minut przed śmiercią: „Każde jej zdanie
oszklone było nieprawdopodobną przygodą”. Posiadała wiele najwyższych odznaczeń zarówno brytyjskich jak i francuskich.
I to właśnie Francuzi za nieprawdopodobną, lecz brawurowo i skutecznie przeprowadzoną akcję uwolnienia więźniów nazwali ją
„królową europejskiego podziemia”. Wśród
tych więźniów był m.in. przyszły tłumacz
na angielski książek francuskiego autora Boulle Pierra („Most na rzece Kwai” i „Planeta
małp”) – Xan Fielding. Ian Fleming, twórca
legendarnego 07, w książce „Sam chciałeś te
karty czyli Casino Royale” wieloma cechami Krystyny Skarbek obdarzył towarzyszkę
Jamesa Bonda. I pomyśleć, że taka kobieta
mieszkała kiedyś na Ochocie

Pomnik Poległych Lotników, zwany potocznie Pomnikiem Lotnika jest najbardziej
znanym dziełem Wi�iga (1879-1941). Jego
odsłonięcie na Placu Unii Lubelskiej nastąpiło 11 listopada 1932 roku. Nieopodal rozciągało się dwakroć większe niż teraz Pole
Mokotowskie, a na nim znajdowało się lotnisko... W październiku 1943 roku Niemcy
zdemontowali posąg i oddali go na złom,
a cokół uległ zagładzie podczas powstania
warszawskiego. Po wojnie pomnik zrekonstruowany przez Alfreda Jesiona 9 września
1967 roku stanął na rondzie u zbiegu ulic:
Alei Żwirki i Wigury, Wawelskiej, Raszyńskiej i Uniwersyteckiej.
Dwie najbardziej znane prace Ludwiki
Nitschowej (1889-1989), to pomnik Marii
Skłodowskiej Curie i warszawskiej Syreny.
Artystka podobno nie raz w życiu miała
sposobność przyjrzeć się z bliska polskiej
noblistce, dlatego też wiernie oddała jej postać i rysy. Powstały dwie wersje posągu:
jedną z nich ujętą w pozie siedzącej zakupił
rząd francuski, drugą stojącą dwumetrową
ﬁgurę odsłonięto w 1935 roku na skwerze
przed Instytutem Radowym przy ulicy Wawelskiej, gdzie stoi do dziś.
Największym (niezrealizowanym) przedsięwzięciem architektonicznym, rzeźbiarskim i urbanistycznym związanym z dwu-

dziestoleciem międzywojennym i po części
z Ochotą był konkurs na pomnik i dzielnicę
im. Józefa Piłsudskiego, zainicjowany 6 dni
po śmierci Marszałka i ogłoszony oﬁcjalnie
:”1 lutego 1936 roku. Jego program obejmował wzniesienie pomnika i budowę nowej
dzielnicy, której osią miała być wielka reprezentacyjna Aleja Józefa Piłsudskiego, ciągnąca się od okolic Placu na Rozdrożu przez Marszałkowską, Pole Mokotowskie, Aleję Żwirki
i Wigury aż do Grójeckiej. Proponowano by
arterię otwierał pomnik Marszałka, a zamykała Świątynia Opatrzności Bożej na Polu
Mokotowskim projektu Bohdana Pniewskiego. Kolejne etapy konkursu, w których
brali udział najwybitniejsi twórcy tamtych
lat przerwała jednak wojna...
Książka Aleksandry Melbechowskiej-Luty, pierwsze tak rzetelne opracowanie tyczące rzeźby polskiej okresu międzywojennego,
zasługuje na uwagę. Szkoda tylko, że książki
tak ważne ukazują się w nakładzie zaledwie
500 egzemplarzy...
J.R.
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Aleksandra Melbechowska-Luty
„Posągi i ludzie. Rzeźba polska
dwudziestoleciamiędzywojennego.”
Wydawnictwo Neriton 2005, wyd. I
O pomnikach czytaj też na str. 7.

OCHOTNIK
Skojarzenia to przekleństwo a jednak nie mogę odpędzić od
siebie powtarzającego się co roku natręctwa z refrenem twista
o Walentynie. W tym czasie, kiedy Nikita Chruszczow wysłał
zuch dziewczynę w kosmos na pokładzie statku „Wostok - 6”
nikt specjalnie nie zastanawiał się nad wyrażaniem serdeczności w środku zimy. Walentynki. Ustawiły się następne w kolejce
tuż za „Świętem Choinki” – wg określenia mojego znajomego
a przed „Świętem Zająca”, żeby wypełnić ewentualną komercyjną pustkę. A tak można znowu szaleć wybierając kartki, czekoladki z serduszkami, maskotki, świeczki albo udać się do kina
na jakąś adekwatną komedię czy melodramat. Pomimo, iż Walentynki były od początku przyjmowane sceptycznie, zdążyły się
już chyba całkiem zaadaptować. I chyba słusznie, skoro pomimo mrozu i ogólnej nĳakości pory udaje nam się z tej okazji przekazać komuś gorące a przynajmniej ciepłe słowa.
Refren zaś można zmienić. Pomiędzy „Walentyna twistem” a bliżej nieokreśloną tkliwą
„Love song” znajdzie się miejsce choćby na „My Funny Valentine” w moim ulubionym
wykonaniu Cheta Bakera. Tak czy inaczej, z okazji albo bez okazji życzę wszystkim, żeby
przez całe życie stosowali hasło zawarte w tytule naszego wywiadu miesiąca, do lektury
którego zachęcam a w wigilię św. Walentego zapraszam Państwa na Grójecką 75 do wysłuchania nastrojowego koncertu Andrzeja Dąbrowskiego z zespołem.
Magdalena Hartwig

List
do Redakcji
Drogi „OCHOTNIKU”

To bardzo dobrze, że jesteś. Z przyjemnością
czytam Cię, gdy tylko spotkam. Życie na
kresach bywa jednak trudniejsze, a więc i te
spotkania także (na marginesie: czy kresy
są tylko wschodnie? w każdym razie my
żyjemy tuż przy granicy ze Śródmieściem).
Nasz jedyny w okolicy sklep („Pyza”)
bywa pomĳany w dystrybucji i musiałam
uciec się do przyjaciół, by uzupełnić brakujące mi numery. Ale dość utyskiwań,
ponieważ moim celem jest podzielenie się
radością, że tak bliskie mi tematy znajdują
się w tym piśmie. W każdym numerze napotykam coś znajomego.
Mieszkam „od zawsze”, choć z przerwą
powstaniową, na Kolonii Staszica. Dom był
własnością mojego dziadka, Mieczysława
Rybczyńskiego profesora Politechniki
Warszawskiej i kilkukrotnego kierownika
Ministerstwa Robót Publicznych (przed
zamachem majowym). Podobno znajomi
przed wojną nazywali nasz dom „Pod gościnnym Polakiem” i staramy się tradycję
utrzymywać, chociaż po wojnie ostał nam
się tylko parter i miejsca jest mniej. Właściwie już w czasie wojny miejsca było mniej,
bo po pierwsze sprowadzili się do nas
mieszkańcy zbombardowanych domów, a
po drugie – „górę” zajął niemiecki kolejarz.
Podobno w garażu Walercia (nasza pomoc
domowa) wypiekała czasem bułki, co było
zakazanym procederem, a dwa fortepiany

też nie zawsze słuchały niemieckich zakazów. Oba oczywiście spłonęły w sierpniu
1944 (wg listu mojej babci wygnano nas dopiero 12-go). Jeden należał do mojej mamy
– ćwiczyła na nim przygotowując się do
koncertu przewidzianego w ﬁlharmonii
na początku września 1939. Został po tych
planach plakat, a w czasie wojny wiele nielegalnych koncertów w różnych warszawskich mieszkaniach. (Po wojnie i po powrocie do Warszawy mama występowała jeszcze kilka razy z recitalami w radiu. Było to
oczywiście granie „na żywo”, a gdy kiedyś
zajechała do radia dowiedziała się, że program został zmieniony, bo trzeba uczcić
rocznicę śmierci Lenina. I więcej nie próbowała z nim wygrać konkurencji, poświęciła
się wyłącznie nauczaniu.) Drugi fortepian
należał do żony profesora Płoszewskiego,
wydawcy dzieł Mickiewicza w latach 50-tych, (mieszkając tu miał już wiele gotowego materiału, który częściowo przetrwał
wojnę). Po wojnie Płoszewscy zakotwiczyli
się w Krakowie, ona pracowała w eksperymentalnym Studium prof. Druszkiewiczowej. Z jej wychowanków wyrosło wielu
znanych muzyków.
Wspomnienie pieszej pielgrzymki do
Rzymu (w nr 6-ym) też jest mi bardzo
bliskie, bo gdyby nie urodzona w czerwcu 1980 roku córka, pewnie bym w niej
uczestniczyła, bo różne mniejsze wyprawy
z prof. Łukaszewiczem mam na koncie.
To tyle wynurzeń wywołanych treścią
pisma, a teraz jeszcze ŻYCZENIA dla REDAKCJI, by Nowy Rok przyniósł wiele
pomyślności i specjalne pozdrowienia dla
Małgosi Baranowskiej (od „Prysia”, świadka lekcji polskiego pod ławką).
Anna Żurek

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Gdzie znajdował się przed
wojną Pomnik Lotnika?
Na odpowiedzi czekamy
23 lutego, w godz. 16.00-16.15
pod numerem (22) 822 74 36.
Nagrodą jest zaproszenie
do Dominium Pizza
przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 darmowych
zaproszeń o wartości 40 zł. każde.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

POTRZEBUJESZ POMOCY?
masz problem z alkoholem lub
narkotykami?
podejrzewasz, że twój bliski jest
uzależniony?
w twojej rodzinie zdarza się przemoc?
jesteś w trudnej sytuacji życiowej?

BEZPŁATNE PORADY:
psychologów – terapeutów uzależnień
prawnika – pracownika socjalnego
pielęgniarki – edukatora d.s. HIV/AIDS

PUNKT
INFORMACYJNO –
KONSULTACYJNY
Warszawa ul. Grójecka 53/57
1 kl. schodowa, domofon PIK

tel. 822-56-92
poniedziałek
środa
czwartek

16.00-20.00

wtorek

10.00-14.00

piątek

10.00-18.00

Klub Osiedlowy Surma
składa serdeczne podziękowania
panu Sylwestrowi Janikule
z ﬁrmy Naprawa Maszyn Biurowych
i Maszyn do Szycia,
z ulicy Słupeckiej 2A, tel. 822 98 71,
za bezpłatną naprawę maszyny do
szycia, wykorzystywanej na zajęciach
„Stara Szafa – Nowe Pomysły”.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Kolonia Lubeckiego (1)

P

odobnie jak w przypadku Kolonii
Staszica tytułowa nazwa ma charakter dość umowny, odnosząc się do
nazwy pierwszej spółdzielni inwestującej
na obszarze ograniczonym ulicami: Filtrową, Krzywickiego, Wawelską i Grójecką.
Główną cechą odróżniającą obie kolonie
była przewaga dużych, wolno stojących
domów wielorodzinnych w Kolonii Lubeckiego, podczas gdy kolonia Staszica
była zabudowana w większości małymi i
średnimi domami szeregowymi lub bliźniaczymi. Plan regulacyjny dla terenu
obu kolonii powstał przed końcem 1923.
Należy przypomnieć, że chodziło o niezagospodarowane grunty wchodzące przed
rokiem 1915 w skład tzw. Mokotowskiego Pola Wojennego, ale – mimo protestów
Magistratu – parcelowane i zabudowywane przez Ministerstwo Robót Publicznych,
realizujące wizję tworzenia spółdzielni
urzędniczych, czyli zapewnienia mieszkań licznej kadrze pracowników instytucji
państwowych. Niezależnie od konﬂiktu
interesów miasta i państwa, który zaowocował m.in. ogromną redukcją powierzchni planowanego tu przez Magistrat parku,
stworzony został racjonalny i zdyscyplinowany plan urbanistyczny, który następnie
konsekwentnie zrealizowano. Mimo zaangażowania licznych architektów, o różnych
przecież potencjałach twórczych, powstał

Gmach Urzędu Wojewódzkiego (Filtrowa 57) i dom nr 59. Stan ok. 1947 r.

zespół budynków o nadspodziewanie jednolitym charakterze, dalekim jednak od
wrażenia monotonii.

W tym odcinku zajmiemy się płn.-wsch.
częścią kolonii, czyli obszarem pomiędzy
ul. Filtrową a równoległym do niej ciągiem
ulic: bł. Ładysława oraz Dantyszka, pomiędzy ulicami Krzywickiego i Raszyńską. Poprzeczną oś
tego wydłużonego
pasa gruntów tworzyła al. Wielkopolski, będąca jednocześnie
centralną
alejką parku Wielkopolskiego, dzielącego tę część kolonii
na pół. Wschodnia
połowa bywa zaliczana do Kolonii
Staszica, ale obie mają niemal identyczny charakter. Każda
z owych połówek
została poprzecinana licznymi przecznicami na osi
północ-południe i w
rezultacie powstały
niemal identyczne
prostokątne bloki
zabudowy, mieszczące zgodnie z zaFiltrowa, domy od numeru 73 do 65, ok. 1960 r. łożeniem po cztery
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budynki. Najwyższy z nich, trzy- lub czteropiętrowy, wypełniał pierzeję ul. Filtrowej, mniejsze zaś domy jedno- i dwupiętrowe budowano wzdłuż trzech pozostałych
boków kwartału. Jak już wspomniałem,
budynki te były wolno stojące, ale na tyle
ciasno zestawione, że przy zapewnieniu
właściwego przewietrzania bloku, uzyskiwano jednocześnie kameralny dziedziniec
wewnętrzny, półprywatną przestrzeń, zagospodarowaną jako ogród czy raczej zieleniec. Architektura najstarszych budynków,
stawianych w latach 1924-28, ewoluowała
od form neoklasycystycznych, „dworkowych” do form umiarkowanie modernistycznych. W pierwszym przypadku budynki wyróżniały się dekoracją złożoną z
pilastrów, gzymsów nadokiennych, trójkątnych frontonów itd., a także wysokimi
ceramicznymi dachami, w drugim zaś bardziej dyskretnie odwoływano się do stylistyki polskiego renesansu, np. kształtując
górne kondygnacje jako pozorne a�yki.
W gronie architektów tworzących Kolonię
Lubeckiego wyróżniał się Roman Feliński, przed I wojną światową działający we
Lwowie, w którym wystawił dużą liczbę
wielkomiejskich kamienic, a także dom
towarowy „Magnus” uznawany przez historyków sztuki za ówcześnie jedną z najwybitniejszych realizacji w skali wszystkich ziem polskich. W Kolonii Lubeckiego
Feliński projektował dom przy ul. Filtrowej 63, wystawiony w l. 1927-28. Dom ten
wyróżnia się unikatowo rozwiązaną klatką
schodową, której duszę obiegają arkado-

architektura
we krużganki. Klatkę doświetlają okna
wychodzące na zaprojektowane po jej obu
stronach podwórka wewnętrzne, które zapewniają dostęp światła do gospodarczej
części mieszkań – czteropokojowych w
narożnych strefach budynku i dwupokojowych w strefach pozostałych. Proste formy elewacji ożywiono centralnie osadzoną
arkadową bramą oraz a�ykowo ukształtowanym górnym piętrem, odciętym gzymsem i wypełnionym półkoliście zamkniętymi oknami. W tym samym kwartale Feliński wystawił dwupiętrowe, wzajemnie
identyczne budynki przy ul. Łęczyckiej 4
i ul. Orzechowskiej 3, dwusegmentowe,
zawierające na danej kondygnacji po dwa
mieszkania czteropokojowe, dostępne z
centralnie osadzonej klatki schodowej. Od
strony ul. bł. Ładysława wybudowano jednopiętrowy dom pięciosegmentowy, oznaczony adresami: Orzechowska 1, bł. Ładysława 12/14/16 i Łęczycka 2. Wszystkie te
budynki należały do Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Pracowników Prywatnych i Wolnych Zawodów. Projekt budynku frontowego został przez Romana Felińskiego powielony w odniesieniu do domu
spółdzielni „II Osiedle Wojskowe-Filtrowa”

Filtrowa 63 przed1939 r. Na zdjęciu tramwaj linii 17.

przy ul. Filtrowej 65, położonego w stosunku do domu nr 63 po przeciwnej stronie
Skweru Wielkopolskiego. W tym przypadku od strony przecznic (ul. Górnickiego 3
i ul. Warszawickiego 4) oraz od ulicy na
zapleczu (Dantyszka) wzniesiono domy
wyłącznie dwupiętrowe.

Filtrowa 65 przed 1937 r.

TEATR OCHOTY – LUTY
01.02
EDUKACJA RITY
02.02-03.02 INSPIRACJE – KAFKA
– spektakl w j. niemieckim i polskim
04.02-05.02 JEST TEŚCIOWA I ZIĘĆ
... czyli zawirowanie piórnonsensu
08.02-09.02 PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH
10.02-12.02 ODCHODZIĆ
15.02-16.02 ODCHODZIĆ
17.02-19.02 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
23.02-24.02 PUŁKOWNIK – PTAK
25.02-26.02 SZTUKA
28.02
JOHN & MARY

ODCHODZIĆ

Premiera 13 stycznia 2006 r.!!!
autor: Tom Kempinski
przekład: Zoﬁa Chądzyńska
reżyseria, scenograﬁa, opracowanie muzyczne:
Tomasz Mędrzak,
występują: Agnieszka Sitek, Tomasz Mędrzak
Młoda niepełnosprawna Amerykanka (aktorka) pragnie po siedmioletniej przerwie powrócić do zawodu.
Decyduje się na rolę w sztuce angielskiego autora zatytułowanej „Smak pustki”. Pełna energii osobowość
i determinacja dziewczyny poruszają pisarza, który
w długich rozmowach telefonicznych na linii Londyn
– Nowy York pomaga jej w zmierzeniu się
z materiałem dramatu. Rodzi się między nimi uczucie...
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Dom przy ul. Filtrowej 79 i trzy domy
na jego zapleczu (Wspólnoty Mieszkaniowej Pracowników Ministerstwa Przemysłu
i Handlu) projektował Teoﬁl Wiśniowski.
Kwartały z domami nr 59 i 61 od strony
ul. Filtrowej należały do spółdzielni pracowników Wojskowego Instytutu Geograﬁcznego, nr 67 – spółdzielni Funkcjonariuszy
Policji Państwowej i Urzędników Państwowych, nr 69 – spółdzielni „Nasze Ognisko”,
nr 71A – Profesorów i Docentów Politechniki Warszawskiej, a nr 73 – spółdzielni „Nasza Własność”. Budynek nr 71A, kończony w 1929 r., różnił się od wcześniejszych
nowoczesnymi formami funkcjonalizmu.
Odrębny charakter ma gmach przy ul. Filtrowej 57, wzniesiony w 1938 r. dla Urzędu Województwa Warszawskiego (obecnie
Najwyższa Izba Kontroli), o ówcześnie zupełnie anachronicznych, ale prestiżowych
formach monumentalnego neoklasycyzmu
oraz bryle nawiązującej do ukształtowania warszawskich pałaców z XVII i XVIII
w. Wszystkie wymienione domy zachowały
się do dziś, aczkolwiek po pożarach, jakich
oﬁarą padły w 1944 r., często mają zmienione zwieńczenia: obniżone dachy lub
dodatkowe kondygnacje, które zastąpiły
oryginalne, bogatsze zwieńczenia, w tym
trójkątne frontony i wystawki
Pytanie konkursowe:
Podaj imię i nazwisko autora sztuki „Odchodzić”.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie na
spektakl „SZTUKA” 16.02.06 (czwartek).
Na odpowiedzi czekamy 14 lutego,
w godz. 16.00-16.30
pod numerem (022) 822 74 36..
Teatr Ochoty serdecznie zaprasza gimnazjalistów
i licealistów na interaktywne lekcje teatralne powiązane tematycznie z wybranymi spektaklami (Przy
drzwiach zamkniętych, Sztuka, Inspiracje – Ka�a, Pułkownik – Ptak). Wystarczy kupić bilet na spektakl
i zgłosić chęć wzięcia udziału w lekcji. Opiekuno-wie grup otrzymują bilet gratis. Na życzenie lekcję
można połączyć ze zwiedzaniem kulis teatru.
Informacje: (22) 825 72 95, bow@teatrochoty.art.pl.
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sylwetka

Pamięci wybitnego konstruktora
Zygmunta Puławskiego
(1901-1931)

Z

ygmunt Rafał Puławski, syn Wojciecha
i Kazimiery z Szumiłłów, urodził się 24
października 1901 roku w Lublinie. W
czasie nauki w gimnazjum należał do harcerstwa. Po ukończeniu szkoły w 1920 roku
zgłosił się ochotniczo do batalionu harcerskiego i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie, w tym samym 1920 roku,
rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Od początku zajmował się lotnictwem, czynnie działając w Sekcji Lotniczej Koła Mechaników
PW. Tam też skonstruował swoje pierwsze
dzieło – szybowiec SL.3, który brał udział
w Drugim Krajowym Konkursie Szybowców w Gdyni (1925). Puławski został
również laureatem nagrody w konkursie
ogłoszonym rok wcześniej przez IV Departament Żeglugi Powietrznej Ministerstwa
Spraw Wojskowych, za projekt samolotu
liniowego „Scout”.

2a (dziś: pomiędzy Supersamem a boiskiem
Syreny). Zapoznawszy się szybko z postawionymi przed wytwórnią zadaniami,
opracował i przedstawił projekt samolotu
myśliwskiego o oryginalnej koncepcji płata,
zapewniającej doskonałą widoczność z kabiny. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez dyrektora PZL inż. Witolda Rumbowicza, jak i szefa Departamentu
Lotnictwa M.S.Wojsk. pil. inż. Ludomiła
Rayskiego. Samolot oznaczono P.1, gdzie P
oznaczało pościgowy, lecz było jednocześnie
pierwszą literą nazwiska konstruktora, co
spowodowało iż samoloty jego nazywano
popularnie „Puławszczakami”. P.1 stał się w
krótkim czasie rewelacją na skalę światową.
Biorąc udział w Międzynarodowym Konkursie w Bukareszcie, zwyciężył w ośmiu z
piętnastu konkurencji i tylko ze względu na
zagraniczne naciski oﬁcjalnie przyznano mu
dopiero czwarte miejsce.

Otrzymane nagrody i doskonałe wyniki
studiów otworzyły mu drogę na roczną
praktykę lotniczą w wytwórni Breguet,
gdzie dał się poznać jako zdolny i pracowity student, imponując Francuzom swoją
wiedzą techniczną.

Płat Puławskiego nazwany też płatem polskim wzbudził ogromną sensację i wywarł
duży wpływ na światową technikę lotniczą,
znajdując naśladowców w wielu krajach.

Po powrocie, na przełomie 1926 i 1927
roku wstąpił do wojska. Ukończył najpierw
Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa
w Poznaniu, a następnie Szkołę Pilotów w
Bydgoszczy.
Po ukończeniu służby wojskowej w końcu 1927 roku został przyjęty na stanowisko
konstruktora do Centralnych Zakładów
Lotniczych (wkrótce przekształconych w
Państwowe Zakłady Lotnicze) w Warszawie. Mieściły się one przy ulicy Puławskiej

W wyniku dalszej ewolucji samolotu P.1
powstały modele P.6, P.7, P.8, P.11 i P.24,
który stał się czołowym produktem eksportowym naszego przemysłu lotniczego.
Rozsławił on imię zakładów PZL, znajdując odbiorców w Bułgarii, Grecji, Rumunii
oraz Turcji. Wcześniej natomiast, dzięki
przyjęciu na stan samolotu P.7, lotnictwo
polskie jako pierwsze na świecie zostało
uzbrojone w samoloty myśliwskie całkowicie metalowej konstrukcji.
Widać zatem doskonale jak wiele udało
się dokonać temu młodemu inżynierowi.

Inż. Zygmunt Puławski – konstruktor
samolotów myśliwskich PZL P.

Czas później pokazał, że zabrakło konstruktora na jego miarę. W drugiej połowie
lat trzydziestych nie doprowadzono do produkcji seryjnej żadnego projektu samolotu
myśliwskiego. Postawiło to nasze lotnictwo
przed koniecznością zakupów za granicą...
Zygmunt Puławski zginął 21 marca 1931
roku podczas kolejnego (czwartego lub
szóstego) próbnego lotu na zbudowanym
według jego projektu samolocie amﬁbii
PZL-12 (PZL-H). Okoliczności wypadku
według relacji „Kuriera Porannego” z dnia
22 marca 1931 roku wyglądały następująco: „...wczoraj inż. Puławski wystartował
o godz. 2 w południe do czwartego lotu
próbnego. Już przy starcie awionetka odmawiała posłuszeństwa pilotowi, grzęznąc pośrodku lotniska w błocie, ale z pomocą funkcjonariuszy PLL „Lot” inż. Puławski zdołał
oderwać się od ziemi i wzbić w przestworza. Zatoczywszy kilka kół nad lotniskiem
samolot skierował się w stronę Ochoty. Gdy
aparat minął kościół Św. Jakuba na pl. Narutowicza, inż. Puławski prawdopodobnie
chcąc zawrócić na lotnisko, pochylił aparat
do głębokiego wirażu. W tej samej chwili
jednak amﬁbia pośliznęła się na skrzydło
i runęła z wysokości około 150 metrów na
ziemię. Świadkowie tego wypadku słyszeli
po huku motoru, że pilot do ostatniej chwili
próbował wyrównać maszynę, zwiększając
lub zmniejszając na przemian obroty silnika, lecz było już za późno.”
Maszyna spadła na skrzyżowanie ulic
Słupeckiej, Sękocińskiej i Kaliskiej. Konstruktor zmarł w drodze do szpitala wskutek odniesionych ran. Miał 29 lat...
„Śmierć jego odczuło boleśnie lotnictwo
polskie, tracąc w nim niestrudzonego i pełnego zapału pracownika, rokującego jak
najlepsze nadzieje na przyszłość.” – napisano w „Księdze pamiątkowej ku czci poległych lotników” z 1933 roku.

(via: T. Żychiewicz)
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Pierwszy prototyp PZL P.1/I przed pierwszym lotem.
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Pogrzeb Zygmunta Puławskiego odbył
się 25 marca 1931 roku w Lublinie. Został
pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej, sekcja 32, rząd 22, grób 11.

Państwowe Zakłady Lotnicze w Warszawie
uczciły pamięć swojego wybitnego pracownika stałą ekspozycją jego osiągnięć konstruktorskich (1931-1939). W pierwszą rocznicę śmierci, za zasługi w rozwoju wojskowej
konstrukcji lotniczej, przyznano Zygmuntowi Puławskiemu Złoty Krzyż Zasługi.
Uważam, że należałoby ponownie przypomnieć osobę tego wybitnego Polaka. Na
przykład poprzez umieszczenie pamiątkowej tablicy w pobliżu miejsca, gdzie zakończyło się jego zbyt krótkie życie. Warto pomyśleć o tym żeby przypadającą na
najbliższy marzec 75-tą rocznicę śmierci
konstruktora wykorzystać na dokonanie
ewentualnego odsłonięcia tablicy
Kuba Pawłowski *

Źródło: „Kurier Poranny” z 22.03.1931 r.

wspomnienia

Zniszczony samolot PZL-12 (PZL-H) na którym zginął Z. Puławski,
ul. Sękocińska w Warszawie.

* Kuba Pawłowski – urodzony w Lublinie warszawiak
z odzysku, pasjonat historii i lotnictwa polskiego.

Małgorzata Baranowska

G

dyby przyszło co do czego, Plac Unii
Lubelskiej nie ma nawet co się starać o powrót Pomnika Lotnika na
przedwojenne miejsce. Znam kilkoro osób,
które by się do niego przykuły tu, u zbiegu
ulic Wawelskiej, Raszyńskiej, Uniwersyteckiej, Alei Żwirki i Wigury, gdzie stoi od
9 września 1967 roku. Ja bym się oczywiście
też do nich przyłączyła. Chociaż pamiętam
jak w dzieciństwie mama opowiadała mi
o jakimś Pomniku Lotnika, który stał na Placu Unii, to tak naprawdę mi się wydaje, że
on od zawsze był tutaj, na Ochocie. Wielu
ludzi sądzi, że to po prostu pomnik Żwirki
i Wigury – stoi przy początku Alei Żwirki
i Wigury i patrzy w stronę lotniska Okęcie,
więc miejsce bardzo stosowne i skojarzenie proste.
Pierwsza jego wersja powstała na zamówienie oﬁcerów lotników lwowskich. Pragnęli oni uczcić pamięć kapitana Stefana Bastyra, który zginął w czasie lotu ćwiczebnego
nad Lwowem w roku 1920. Już w roku 1921
w Paryżu Edward Wi�ig wykonał pierwszy
szkic pomnika. Ale potem jeszcze długo
w Warszawie trwały kolejne „przymiarki”
i kolejne zawirowania ﬁnansowe. Wreszcie
pomnik, już jako Pomnik Poległych Lotników, ustawiono, jak sobie życzył Wi�ig, na
Placu Unii Lubelskiej. Było to 11 listopada
1932 roku (został rozmontowany przez
Niemców w roku 1943).
Wzbudził zachwyt i podziw, bo nic w
nim nie było z żałoby, raczej siła i życie,
„apoteoza potęgi człowieka”. Najczęściej
był i jest nazywany Pomnikiem Lotnika.
Ale jesteśmy w Warszawie. Ulica szybko
przemianowała go na „Rydza Śmigłego”. Dlaczego? – „Bo chłopak jak rydz,
a w ręce trzyma śmigło”.

Wracam na Ochotę (10)

O pomnikach

No cóż. Trzeba przyznać, że mieszkańcem naszej dzielnicy stał się Pomnik Lotnika dopiero trzydzieści dziewięć lat temu,
kiedy odsłonięto rekonstrukcję dokonaną przez Alfreda Jesiona. I w ten sposób
tak zwanej Starej Ochocie przypadły dwa
bardzo piękne pomniki w różnych zupełnie stylach. Niedaleko bowiem Lotnika,
w parku przy Instytucie Radowym, przy
ulicy Wawelskiej, stoi mały, kameralny
Pomnik Marii Skłodowskiej Curie, autorstwa Ludwiki Nitschowej. W dzieciństwie
zdumiewało mnie, jak można było znać
kogoś z pomnika. A przecież moja mama,
jako dziecko, widziała Marię Skłodowską
Curie. Ja od zawsze znałam jej pomnik ze
spacerów do parku, pomnik, któremu udało się nie polec w czasie wojny.
Uratowała się także Syrena ustawiona
na Wybrzeżu Kościuszkowskim tuż przed
wojną. Oczywiście Syrenę, symbol Warszawy można by wiązać z każdą dzielnicą.
Ale jest pewien powód szczególnego łączenia jej właśnie z Ochotą. Mianowicie Ludwice
Nitschowej udostępniono do celu uformowania
modelu pomnika w glinie
jedną z hal Stacji Filtrów.
A więc Syrena rodziła się
tutaj. Gdzieś niedaleko,
oczywiście przy wodzie,
tyle że dla Syreny niezbyt
typowej, bo całkowicie
ucywilizowanej.
Ochota nie jest kojarzona
z pomnikami, ale może ma
z nimi więcej do czynienia niż się ogólnie sądzi
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Lotnik Wigura.
Pocztówki ze zbiorów Małgorzaty Baranowskiej.

Pomnik lotników na Placu Unii Lubelskiej.
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wywiad miesiąca

”

Trzeba lubić siebie i innych”

rozmowa z Józefem Idzikowskim
Prezesem Spółdzielni Hale Banacha i Prezesem Zarządu Dzielnicowego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na Ochocie
Skąd u biznesmena zainteresowanie
ludźmi biednymi, szczególnie osobami
starszymi?
Bieda i cierpienie, starość i samotność to
wyzwania i problemy, które tylko wspólnie
można pokonać. W otoczeniu każdego z nas
i tym bliskim i dalszym są ludzie oczekujący pomocy. Spotkanie z p. Ewa Kuruliszwili
– sekretarz generalną PKPS, zaowocowało
moim zaangażowaniem w niesienie pomocy.
Spółdzielnia „Hale Banacha” ma zapisaną w statucie również działalność społeczną. Dzięki temu możemy prowadzić
różnorodne formy wsparcia potrzebujących: rzeczowe, pieniężne oraz współorganizowanie imprez charytatywnych,
a są to spotkania wigilĳne, wielkanocne,
wczasy na działkach i tym podobne.
Spółdzielnia pomaga nie tylko poprzez
PKPS, ale również wspiera „Monar”, okoliczne szkoły, przedszkola, organizacje kościelne. Sekundują Spółdzielni jej dostawcy,
przekazują od siebie towary, dzięki czemu
możemy udzielać większej pomocy. Pomocy udzielają też klienci. Na terenie Hal ustawione są skarbonki na datki dla PKPS.
Działalność Klubu Seniora PKPS to nie
tylko pomoc materialna, ale również oferta
kulturalna. Główną działalnością PKPS na
Ochocie jest prowadzenie Magazynu Pomocy Rzeczowej i Klubu Seniora przy ul. Filtrowej. Kierownikiem Klubu jest p. Zdzisława
Żochowska – ochocka radna, mocno zaangażowana w tę działalność. Współpracuje z
nią p. Grzegorz Smoliński, który oﬁarowuje
Klubowi swój wolny czas i świadczy na jego
rzecz usługi transportowe.
Klub Seniora zajmuje się m.in. prowadzeniem biblioteki, organizuje zajęcia plastyczne, malarskie, fotograﬁczne, spotkania
i prelekcje, na które zaprasza ludzi ze świata
kultury, polityki. Prowadzi zajęcia w zakresie kultury ﬁzycznej, organizuje wyjazdy „za
miasto”, wycieczki krajowe i zagraniczne.
We wszystkich tych zajęciach bierze
udział ogromna grupa podopiecznych, którzy są zadowoleni z możliwości wypełnienia, niejednokrotnie smutnego, samotnego
spędzania czasu.
Spółdzielnia Hale Banacha, zaproponowała Klubowi przed świętami wykonanie
dla swoich klientów kart z życzeniami. Pomysł chwycił i okazał się strzałem w „dziesiątkę”. Klienci otrzymali oryginalne karty
ręcznie wykonane, za które serdecznie dziękowali, a Klub Seniora otrzymał w zamian
wsparcie materialne.
Oprócz działalności w PKPS Spółdzielnia regularnie organizuje spotkania ze swoimi emerytowanymi pracownikami, a jest
już ich ponad 50.
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Tych imprez i pomocy, moglibyśmy organizować jeszcze więcej, ale potrzebujemy na to funduszy. Dlatego też korzystając
z okazji, zwracam się tą drogą o wsparcie
PKPS Ochota 1% odpisem z podatku dochodowego. W tym celu podaję konto bankowe PKPS Ochota:
86106000760000320000440216
BPH S.A. Kraków.
Od lat jest Pan mieszkańcem Ochoty...

Prezes Józef Idzikowski (drugi od lewej).

Studiował Pan na SGGW, dlaczego więc
wybrał Pan handel a nie rolnictwo?
Ta zmiana to nic innego, jak zrządzenie
losu. Traﬁłem do handlu i szybko okazało
się, że jest to właściwe dla mnie miejsce.
Trzeba lubić siebie i innych, aby móc doradzać w handlu.
W moim charakterze tkwi szybkie działanie, szybkie podejmowanie decyzji, otwartość na zmiany, czerpanie od innych wiedzy
i pomysłów i przenoszenie tego na swoje
„podwórko”.
Czy zdarzają się jakieś trudności związane
z funkcjonowaniem Klubu Seniora PKPS?
Starsi ludzie są tacy sami jak my. Zdarzają się wśród nich konﬂikty. Niektórzy przychodzą, żeby tylko posiedzieć i wypocząć,
inni są bardziej aktywni. Często narzekają,
ale ważne że przychodzą. Ostatnio podnieśliśmy opłatę za członkostwo ze złotówki na dwa złote miesięcznie i spotkało się
to z pewnym niezadowoleniem. Chcemy
wzmocnić zaangażowanie naszych członków, bo jeśli coś jest za darmo, to się tego nie
szanuje. Czy to było dobre posunięcie czas
pokaże. W tej chwili objętość klubu pęka
w szwach. Chciałbym, żeby ci, którzy do
PKPS przychodzą, gubili tu swój smutek.
Po zmianie kierownika na panią Żochowską, Klub sprawniej funkcjonuje, a jeżeli
lepiej dzieje się w Klubie, to i ludzie więcej
z siebie dają, a i uśmiechu więcej widać na
ich twarzach.
Jakie ma Pan plany na przyszłość związane z działalnością społeczną?
Chcemy w dalszym ciągu organizować
integracyjne, coroczne wakacje na działkach. Będziemy próbować integrować osoby młode z seniorami. Na działkach przy
Żwirki i Wigury jest nasz dom, zakupiliśmy
potrzebny sprzęt, wyposażyliśmy kuchnię.
Odbywają się tam się różne imprezy, organizowane przez rodziny seniorów, wesela,
itp. Starsi ludzie bardzo lubią się bawić.
Zdecydowanie bardziej aktywne są kobiety.
Nie wiem, czy mężczyźni się krępują, ale
kobiety są dużo, dużo śmielsze...
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Prawie15 lat mieszkam na Rakowcu.
Mam tu swoje towarzystwo sąsiadów,
z którymi codziennie od 6.10 rano ćwiczymy i biegamy w parku przy Alei Żwirki
i Wigury. Do temperatury –10oC trenujemy regularnie, dziś sobie darowaliśmy (jest
–23oC).
Rozmawiała: Gabriela Gab

DZIAŁALNOŚĆ PKPS OCHOTA
Klub seniora PKPS,
ulica Filtrowa 54, tel: 0-22-659 74 54.
Czynny:
pon., wt., czw., piątek: 9.30-15.30
czw., sob.:
16.00-20.00
Poniedziałek 10.00-15.00 – brydż zajęcia grupowe
Wtorek 11.00 – spotkania z psychologiem
12.00 – spotkania klubowe
Środa 10.00-15.00 – brydż, zajęcia grupowe
Czwartek 11.00 – spotkania seniorów, pogadanki
16.00-20.00 – wieczorek taneczny
Piątek 10.00-15.00 – zajęcia indywidualne
Sobota 16.00-20.00 – wieczorek taneczny.
PONADTO:
Bezpłatne porady prawne
Spotkania z okazji świąt i rocznic osobistych
seniorów: imieniny, urodziny, sylwester
Wycieczki jednodniowe: majówki, grzybobrania
Wycieczki wielodniowe, krajowe
i zagraniczne w roku 2006 –Lwów, Krym
Wczasy na działkach dla seniorów
,,nie jesteś sam” w lipcu i sierpniu.
Gimnastyka geriatryczna
Pogadanki na temat zdrowego żywienia,
higieny i kosmetyki
Ćwiczenia na rowerku rehabilitacyjnym
Spotkania kulturowo-artystyczne.
Inne działania – możliwość wykonania
pedicure, spożycia taniego obiadu, dobra
kawa i ciastko w kawiarence
Magazyn pomocy rzeczowej
(odzież, bielizna osobista,
obuwie, inny dostępny sprzęt),
ul Fitrowa 68, tel. (0 22) 668 59 29
Czynny pon., wt., śr,. czw.: 10.00-16.00
Prosimy o zgłaszanie do magazynu rzeczy
zbędnych, zalegających szafy w waszych
mieszkaniach, szczególnie odzież męską, pościel, ręczniki i obuwie męskie.

OKO
Czarodziejska zima
Zima, zima nasza zima… Wszyscy piszą o zimie, więc ja
też napiszę, ale nie o pękniętych rurach i zamrożonych samochodach. Tegoroczna zima jest naprawdę piękna. Warszawa od tygodni jest biała jak nigdy dotąd. W niepamięć
odeszło czarne śniegowe błoto, które przez ostatnich kilka
lat było znakiem rozpoznawczym stołecznej zimy.
Uroda zimowego pejzażu szczególnie zachwyca w czasie spaceru wzdłuż Żwirki i Wigury. „Ruski park” (wokół
cmentarza żołnierzy armii sowieckiej) wygląda jak skuta lodem Narnia, a oszronione drzewo oliwne zdaje się z tęsknić
za wiosną. Spacer przez działki w stronę Pól Mokotowskich
wyprowadzi nas na wielką otwartą przestrzeń, która pozawala zapomnieć o tym, że znajdujemy się w środku miasta.
Niestety istnienie Pól Mokotowskich jako wspólnej, otwartej przestrzeni znów jest zagrożone tak jak powieściowa Narnia. Miejscy urzędnicy (jak narnĳczycy), kuszeni przez
inwestorów (niczym przez złą czarownicę) od lat powolutku odbierają nam Pola.
Zaczęło się niewinnie, od likwidacji „zielonego klina”, który przez wiele lat był dogmatem warszawskiej urbanistyki i otoczeniem Pól od południa nowym osiedlem.
W między czasie wyrosło kilka pubów. Trochę dużo, jeśli weźmiemy pod uwagę, że plac
zabaw jest tylko jeden. Cóż jak wiadomo, dla niektórych inwestor jest najważniejszy.
Dziś Pola znów są zagrożone. Na terenach należących do SKRY może wyrosnąć kolejne osiedle. W ten sposób, zamiast otwartego parku, otoczonego obiektami użyteczności publicznej (należącymi do klubu sportowego i Biblioteki Narodowej), powstanie
zamknięta przestrzeń otoczona miejską zabudową, coś na wzór parku Morskie Oko.
Decyzja należy do urzędników. Kiedy zostanie podjęta nie zapomnĳmy im podziękować za, miejmy nadzieję, uratowanie Pól Mokotowskich.

POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
– PRACA Z KOMPUTEREM
Jeśli masz 60 albo więcej lat,
jesteś emerytem, emerytką, masz
w domu komputer i chcesz poznać
więcej możliwości korzystania
z niego zapraszamy na szybki kurs.
Zapisy i informacje
w Klubie Osiedlowym SURMA,
ul. Białobrzeska 17, tel./
fax (022) 823 04 32
spotkania: poniedziałek, czwartek
w godz. 11.00-13.00
ilość miejsc ograniczona!
Kurs jest bezpłatny!

Grupa Taneczna

PULS

Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

NAUKA TAŃCA NOWOCZESNEGO
Zapisy i zajęcia:
PIĄTKI godz.18.00-19.00
Dom Kultury „RAKOWIEC” ul. Wiślicka 8

MAGAZYN SZTUK ul. Filtrowa 62 (domofon 230)
tel./fax: (022) 822 48 70, tel. kom.: 605 366 884

!
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MAREK EJSMOND-ŚLUSARCZYK

KURS RYSUNKU I MALARSTWA
(również przygotowanie do egzaminów na ASP)

MARZENA TUREK-GAŚ

PRACOWNIA SZTUK WIZUALNYCH

AGNIESZKA BIARDZKA

NAUKA MALARSTWA SZTALUGOWEGO

MACIEK MICHALSKI

SZTUKA ZACZYNA SIĘ OD RYSUNKU
(szkic, studium, konstrukcja)

MARTA RUTKOWSKA

WARSZTATY EDUKACJI TWÓRCZEJ
DLA MŁODZIEŻY

HIP-HOP, FANKY, RAP
całoroczny program nauki
zakończony letnim obozem tanecznym
dla najlepszych miejsce w grupie
tańca nowoczesnego: „PULS”

cena: 40 zł/m-c
tel.: (022) 823 88 05

KURS TAŃCA
ZAPISY I ZAJĘCIA
ŚRODY godz. 20.00-21.15
Dom Kultury „RAKOWIEC” ul. Wiślicka
tel.: (022) 823 66 97
Taniec na każdą okazję:
Zabawy
sylwestrowe
Studniówki
Dyskoteki
Wesela
Bale
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OKO

TYBETAŃSKA NOC W JADŁODAJNI
fot. Dorota Jakubik

„Tybetańska Noc” w Jadłodajni przygotowana przez
redakcję miesięcznika Znak,
Ośrodek Kultury Ochoty oraz
Jadłodajnię Filozoﬁczną odbyła się w Warszawie 5 stycznia.
Była to trzecia impreza tego
typu związana z wydaniem
specjalnego numeru Znaku,
pt. „Tajemnica Tybetu”. Poprzednie spotkania zorganizowano w Rzeszowie i Krakowie. Celem warszawskiej edycji imprezy, która odbyła się pod patronatem Muzeum Azji i Pacyﬁku, Radia Jazz oraz
pism Poznaj Świat, Op.cit., Obywatel, było przybliżenie mieszkańcom
stolicy życia i kultury we współczesnym Tybecie – kraju popularnym,
ale wciąż mało znanym.

LUTY

fot. Dorota Jakubik

W świat kultury tybetańskiej niezapomnianą gawędą wprowadził publiczność znany podróżnik Ryszard Czajkowski. Razem z nim w Jadłodajni można było przemierzyć szlak jego wędrówki po Tybecie i spojrzeć w
utrwalone na fotograﬁi twarze ludzi spotkanych w różnych zakątkach kraju.
Przynoszącemu pomyślność, tajemniczemu rytuałowi „rozbicia kamienia”
poświęcony był ﬁlm dokumentalny Marka Kalmusa, podróżnika i badacza
spraw tybetańskich, nakręcony podczas jego badań w Tybecie Zachodnim
w 2004 roku. Była to jedyna w Warszawie okazja do obejrzenia tego ﬁlmu.
Podczas Tybetańskiej Nocy odbyła się także dyskusja na emocjonujący temat pierwszej w Tybecie linii kolejowej, której budowę ukończono w 2005
roku. Ta najwyżej położona linia kolejowa na świecie, techniczne szczegóły
jej budowy i wpływ na sytuację w Tybetańskim Regionie Autonomicznym
zostały przedstawione przez gości z Uniwersytetu Warszawskiego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
oraz Greenpeace.

Tybetańska Noc przyciągnęła tak
wiele publiczności, że gdyby nie mroźna
styczniowa pogoda za oknem, planowana
nauka tybetańskich tańcó przeniosłaby się
na podwórze przed Jadłodajnią, zamieniając zamkniętą w murach klubu imprezę
w plenerowy happening. „W Jadłodajni
Filozoficznej był taki tłum, że zabrakło
nawet miejsc stojących” – napisano następnego dnia w Gazecie Stołecznej.
Emilia Sułek
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5.II

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Muzyczne Walentynki”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

11.II

WIECZORY BARDÓW
koncert pt. „ZNAKI NA NIEBIE” w wykonaniu
IWONY LORANC I TOMASZA WACHNOWSKIEGO.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł.
Rezerwacja: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

12.II

OŚRODEK KULTURY OCHOTY i Ks. Prałat JÓZEF GROMEK
zapraszają na koncert zespołu wokalno-instrumentalnego
„CHARYZMATY” z udziałem solistów Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
Koncert z okazji 36-tej rocznicy istnienia zespołu.
Kościoł N.M.P. KRÓLOWEJ ŚWIATA przy ul. Opaczewskiej 20
godz. 16.00, wstęp wolny.

13.II

JAZZ W OKO
recital ANDRZEJA DĄBROWSKIEGO pt. „TIME FOR LOVE”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł.
Rezerwacja: (022) 822 48 70, (022) 822 93 69

17.II
18.II

fot. Rafał Nowak

Tybetańska Noc w Jadłodajni miała też artystyczny wymiar. Publiczność szczególnie
gorąco przyjęła tybetańską
kapelę, która do akompaniamentu tradycyjnych lutni dranien przedstawiła poważne
pieśni o Dalajlamie, religĳnym
przywódcy Tybetańczyków, oraz piosenki o miłości i wesołe piwne przyśpiewki. Jadłodajnię ozdobiły tej nocy obrazy Rafała Czeczota inspirowane
tematyką tybetańską oraz autorskie mandale Dariusza Kunowskiego, twórcy wielu spektakli opartych na motywach literatury orientalnej – wielkie
barwne mandale przedstawiały postaci ze spektaklu „Bardo. Tybetańska
Księga Umarłych”. Imprezę uzupełniły pokazy świetlne w rytm popularnej
muzyki tybetańskiej. Można było zrobić zakupy na straganie z rękodziełem prosto z Himalajów, wybrać coś ciekawego na stoisku z książkami i
czasopismami („tybetański” numer Znaku
zniknął najszybciej) oraz zjeść przygotowane przez tybetańskich kucharzy pierogi
i wypić szklaneczkę słonej herbaty.

4.II
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SPOKO W OKO
Spotkania pokoleniowe w Ośrodku Kultury Ochoty.
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
w programie: dwudniowe warsztaty gry na harmonijce
ustnej dla początkujących i zaawansowanych prowadzone przez doświadczonych harmonijkarzy: Bartosza
Łęczyckiego i Przemka Chołody zakończone występem
uczestników warsztatów, koncert zespołu TERRAPLANE
w składzie: Ida Zalewska – śpiew
Maciej Malczyszyn – gitara
Bartosz Łęczycki – harmonijka
gościnnie: Jacek Prokopowicz – piano
Koszt warsztatów: grupa zaawansowana - 10 zł od osoby
dla początkujących - 5 zł od osoby
Początek warsztatów 17 luty godz. 15.00
Zapisy i informacje tel. 823-66-72
lub e-mailem: ewa.maslanka@oko.com.pl

18.II

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
SPOTKANIE TOLKIENOWSKI
Ośrodek Kultury Ochoty, Grójecka 75
godz. 11.00-13.00, wstęp wolny

18.II

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert piosenek religijnych „Tobie chwała”
w wykonaniu zespołu MIKROKLIMAT w składzie
BARBARA SOBOLEWSKA – śpiew
STANISŁAW SZCZYCIŃSKI – śpiew, piano
MACIEJ SZCZYCIŃSKI – gitara basowa
ARTUR CHABER – perkusja
Kościół p.w. Św. JAKUBA APOSTOŁA przy Pl. Narutowicza
godz. 18.00, wstęp wolny.

Koncerty w OKO
LUTY
WARSZTATY TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
Sala EAT, ul. Radomska 13
(szczegóły na str. 12)

18.II
19.II

OŚRODEK KULTURY OCHOTY
zaprasza na koncert pt. „W PARYSKIEJ KAWIARENCE”
Piosenki Edith Piaf zaśpiewa EWA BOROWSKA
Artystce towarzyszyć będą PAWEŁ OLSZEWSKI – akordeon
CZESŁAW MAJEWSKI – fortepian
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 17.00, wstęp wolny

25.II

FOLKOWA IMPREZA TANECZNA –
WIECZÓR WARSZAWSKI – WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ
Folklor Warszawski w muzyce i piosence.
w programie m.in. Koncert z udziałem Muńka Staszczyka
i zespołu Szwagierkolaska” oraz Karaoke
”
– piosenki warszawskie
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł, przedsprzedaż: 7 zł

28.II

Zespół New Life

Agnieszka Wilczyńska, Janusz Szrom,
Andrzej Łukasik

JAZZ W OKO

NASZ E KOLĘ DOWAN I E

Dla wszystkich, którym
bliska jest tradycja około
bożonarodzeniowego kolędowania Ośrodek Kultury Ochoty zorganizował
w styczniu trzy koncerty
kolęd w różnych wykonaniach i opracowaniach.
W cyklu SOBOTNIE
KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
7 stycznia w paraﬁi p.w. św.
Dyrektor OKA i Warszawski Chór Kameralny
Jakuba Apostoła przy Pl.
Narutowicza odbył się koncert pt. „Kolędy z różnych stron świata” w wykonaniu
Warszawskiego Chóru Kameralnego pod batutą Wandy Tchórzewskiej-Kapały.
Chór zaprezentował nie tylko doskonałość interpretacyjną, ale przede
wszystkim sprawność wokalną i estetykę niezwykle wyrównanego, intensywnego brzmienia poszczególnych głosów. Wanda Tchórzewska-Kapała zadbała
o precyzję, artykulację i barwę dźwięku. Oprócz tradycyjnych kolęd polskich, usłyszeliśmy równie piękne kolędy z innych krajów: Puer natus in Bethlehem, Dech the halss, Ess
ist ein Ros entsprungen, What child is his?, Jesus child.
14 stycznia w paraﬁi Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa, odbył się koncert kolęd
w wykonaniu zespołu NEW LIFE. Zespół zagrał w składzie: Basia Włodarska (vocal),
Joachim Mencel (piano), Robert Cudzich (gitary), Piotr Jankowski (perkusja) oraz Kondrad Basiuk (kontrabas).
Kolędy w wykonaniu NEW LIFE – mimo nowych, oryginalnych aranżacji – zachęcały do wspólnego śpiewania i wspólnego świętowania Bożego Narodzenia. W aranżacjach tego zespołu słychać wpływy jazzu, soulu, bluesa i muzyki latynoamerykańskiej.
Różnorodna paleta barw i brzmień muzycznych tworzy piękną całość utrzymaną w
rozpoznawalnym, charakterystycznym stylu.
16 stycznia w sali OKO odbył się kolejny wieczór z cyklu „Jazz w OKO”. W koncercie
p.t. „Kolędy na cały rok” udział wzięli: Agnieszka Wilczyńska i Janusz Szrom – wokaliści jazzowi, Włodzimierz Nahorny – znakomity pianista, kompozytor i aranżer, Andrzej Łukasik – mistrz kontrabasu. W programie usłyszeliśmy kolędy Włodzimierza
Nahornego z tekstami Bogdana Loebla.
Koncert był realizacją znakomitego pomysłu jakim było namówienie Loebla i Nahornego do stworzenia prawdziwie współczesnych kolęd. Melodyjne i jednocześnie
oryginalne kompozycje Nahornego łatwo wpadają w ucho. Liryczno-romantyczna ballada „Dziecko Świętej panienki” i radosna, rytmiczna kolęda „Bóg się narodził” bardzo
spodobały się uczestnikom koncertu. Owacje na stojąco i bisy były tego dowodem.
Autorzy „Kolęd na cały rok” pragnęli zapewne, by kolędowanie towarzyszyło nam
przez cały, nie tylko bożonarodzeniowy czas. Z towarzyszeniem takich artystów ten
zamiar na pewno się powiedzie.
Ewa Kessler

C Z E R W O N Y T U L I PA N

Zespół Czerwony Tulipan

21 stycznia w OKO wystąpił zespół „CZERWONY TULIPAN”. Ta olsztyńska formacja w grudniu 2005 r. obchodziła swoje 20-lecie. Od początku istnienia (1985 r.) zespół
tworzyli: Ewa Cichocka – kobieta wulkan, Krystyna Świątecka – kobieta sentymentalna
i Stefan Brzozowski – „wielki wódz” – kompozytor. W 1992 r. do zespołu dołączył Andrzej
Czamara – wspaniały gitarzysta.
Zespół cieszy się od lat niesłabnącą popularnością. Różnorodny repertuar, reﬂeksyjne,
pełne zadumy teksty, „anielski” głos Krysi, „dzikie szaleństwo” Ewy, brawurowe kompozycje Stefana, pełna wirtuozerii gra Andrzeja – za to cenią fani „Czerwonego Tulipana”.
Podczas koncertu, w sali wypełnionej po brzegi, zespół zagrał stare i nowe utwory. Za
część rozrywkową odpowiedzialna była Ewa Cichocka: wiersz „Lokomotywa” w jej wykonaniu, powiedziany po czesku to przysłowiowa perełka. Dziękujemy za mocną dawkę
dobrej poezji w środku mroźnej zimy i specyﬁcznego „czerwono-tulipanowego” stylu.
Ewa Kessler
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OKO

Zima
w mieście
W tym roku w ramach akcji „Zima
w mieście” Ośrodek Kultury Ochoty przygotował jedną z ciekawszych propozycji
programowych na terenie Warszawy.
Akcja prowadzona była w sześciu placówkach Ośrodka. „Klub Nauczyciela”
z ulicy Radomskiej i Dom Kultury „Rakowiec” z ulicy Wiślickiej tradycyjnie oferowały całodzienną opiekę doświadczonych
pedagogów i instruktorów nad dziećmi.
Największym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia na basenie i lodowisku. Placówki
oferowały również zabawy w kręgielni w
Galerii Mokotów i w magicznym miasteczku w Blue City. Odbyły się cztery wyprawy

do teatru, trzy bale karnawałowe, dzieci
mogły zwiedzić wystawę akwarystyczną
i obejrzeć ﬁlm „Opowieści z Narnii”.
Do interesujących należało spotkanie
dzieciaków z przedstawicielami ochockiej
Straży Miejskiej i Policji. Tematem było
bezpieczeństwo dzieci w szkole i poza domem, a ilustracją do niego ciekawe gry, zabawy i pokazy.
Ośrodek Kultury Ochoty, Magazyn Sztuk,
Pracownia Ceramiczna „Angoba” i Klub
Osiedlowy Surma przygotowały dwanaście rodzajów interesujących i nietypowych warsztatów artystycznych. M.in.
plastyczne happeningi: podróże w kosmos
i po oceanie, zajęcia z batiku, witrażowe
wariacje. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Rozwinąć zainteresowania i pogłębić
wiedzę można było również na warsztatach „zostań szalonym naukowcem”.

W tych dniach gościliśmy również 23 osobową grupę gimnazjalistów z Iwanofrankowska i Lwowa, przybyłą w ramach wymiany do Warszawy.
Dopisała pogoda. Mieliśmy prawdziwą
zimę śnieżną i mroźną, która zachwycała
dzieci, a opiekunom przysparzała nieco
więcej trosk i kłopotów. Mamy nadzieję,
że tegoroczne zimowe ferie na Ochocie
pozwolą ochockim dzieciom ze zdwojoną energią pokonywać szkolne trudności
i stresy w II semestrze nauki.
Organizatorom nie pozostaje nic innego
jak szybko zabrać się za przygotowanie jeszcze atrakcyjniejszej oferty programowej dla
ochockich dzieci na lato, licząc na wsparcie
ze strony Urzędu m.st. Warszawy.
Grażyna Zaczek
fot. Jacek Kowalczyk

Anna Godowska

Wśród jej doświadczeń artystycznych znalazły się choreograﬁe solowe (m.in. w Choreographisches Centrum NRW w Essen),
zespołowe, warsztaty tańca i codzienna praca pedagogiczna. Przez 6 lat uczyła tańca współczesnego w Studiu Taneczno”
Aktorskim”, działającym przy szkole baletowej w Warszawie. W grudniu 2001 r. wraz ze Sławomirem Krawczyńskim (reżyser,
dramaturg) i Dominikiem Strycharskim (muzyk, kompozytor) założyła Teatr Bretoncaffe. Od 2003 roku prowadzi autorskie
warsztaty Podświadomość a ciało”, organizowane w domu pracy twórczej w Jagniątkowie. Stworzyła projekt edukacyjno”
artystyczny DCX – dance contemporary X, realizowany w Ośrodku Działań Twórczych w Warszawie. Współpracowała ze
Stowarzyszeniem Scena 96 i Katarzyną Kozyrą. W 2005 roku była rezydentką w Centre National de la Danse w Paryżu.
Poszukiwania Anny Godowskiej w obszarze tańca prowadzą równocześnie w wielu kierunkach. Dla niej taniec to nie tylko
zwykła i ﬁzyczna technika pracy z ciałem. Czerpie inspirację z metod, pochodzących z innych dziedzin: psychologii, psychoterapii, praktyk duchowych.

Europejska Akademia Tańca
zaprasza na

warsztaty tańca
współczesnego
które odbędą się
w dniach 18–19 lutego 2006 r.
ZAPISY do 15 lutego
(0 22) 823 37 56, eat@oko.com.pl
CENA: 20 zł/1 zajecia
60 zł/karnet warsztatowy (4 zajęcia)
Zajęcia poprowadzą:
Anna Godowska
oraz Małgorzata Kubicz.

18.02 (sobota)

13.00-14.30 street jazz
– Małgorzata Kubicz
14.45-16.15 modern dance
– Anna Godowska

19.02 (niedziela)
Anna Godowska
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13.00-14.30 street jazz
– Małgorzata Kubicz
14.30-16.00 modern dance
– Anna Godowska

RAKOWIEC

Ach, co to był za bal....

i tańczyli. To było wspaniałe! Dzieci
z zespołu i dzieci niepełnosprawne razem na parkiecie – pełna integracja. Słowa
uznania należą się Jackowi Kowalczykowi i Sylwii Pac, którzy prowadzą zespół
i oczywiście młodym artystom. Po występach jeszcze taniec na zakończenie, pożegnanie Rodziny Królewskiej i Mikołaja
i do następnego Roku!

CELEM FUNDACJI JEST POMOC W ROZWOJU DZIECIOM
Z WADAMI SŁUCHU, OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY,
DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI I ICH RODZINOM,
A TAKŻE MŁODZIEŻY I OSOBOM DOROSŁYM
Z USZKODZONYM SŁUCHEM.
Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszacym ECHO
powstała 23 marca 1995 r. Została założona przez rodziców
dzieci dotkniętych kalectwem i specjalistów. Od 10 lat prowadzimy działalność charytatywną, w której duży udział biorą
wolontariusze i rodzice dzieci niedosłyszących. W Fundacji zarejestrowanych jest około 200 rodzin. Od 1996 r. prowadzimy
Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej i ich
rodzin, współpracując jednocześnie z nauczycielami przedszkoli
i szkół, do których uczęszczają nasi podopieczni. Rehabilitujemy
oraz pomagamy w gromadzeniu środków na aparaty słuchowe
i sprzęt wspomagający. Obejmujemy opieką całe rodziny. Prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe z logopedami, pedagogami, psychologami, także – terapię poprzez plastykę i taniec.
Uczymy angielskiego i pomagamy w lekcjach. W lecie organizujemy turnusy rehabilitacyjne. Organizujemy imprezy integracyjne,
współpracujemy z Ośrodkami Kultury, bierzemy udział w pracach
Rzecznika Praw Dziecka, współpracujemy z FIP, FIO, Uniwersytetem
Warszawskim, WSPS, APS, Instytutem Fizjologii I Patologii Słuchu,
CZD, z protetykami słuchu.
90% naszych podopiecznych uczęszcza do szkół i przedszkoli
masowych. Zdają matury w najlepszych liceach i dostają się
na studia. Mają równy start w dorosłe życie ze zdrowymi
rówieśnikami i dają sobie radę jako pełnowartościowi obywatele naszego społeczeństwa.
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego i każdy może pomóc
naszym podopiecznym żyć na równi z innymi wpłacając 1%
od podatku na nasze konto. Dokładne informacje na stronie
internetowej: http://www.idn.org.pl/echo
Konto: XV O/PKO BP S.A. Warszawa, Al. Jerozolimskie 7,
Nr 96 1020 1156 0000 7402 0049 2892
Fundacja mieści się przy ul. Białobrzeskiej 22 w Warszawie.
tel.: (022) 823 21 46, fax.: (022) 872 05 88
tel. : (022) 751 63 34, kom. 0 502 213 356
owlodarska@neostrada.pl, kom. 0 501 330 300, alupa@o2.pl

10 stycznia sala widowiskowa Domu Kultury „Rakowiec” przy ulicy Wiślickiej 8
za sprawą niecodziennego koncertu kolęd wypełniona była po brzegi
publicznością.

Etniczne kolędowanie było suplementem do Interdyscyplinarnego Festiwalu Etniczne Inspiracje – Wspólnota
w Kulturze, który odbył się w listopadzie
ubiegłego roku

7 stycznia w Domu Kultury „Rakowiec”

fot. Marta Wiśnicka przy ul. Wiślickiej 8 odbył się wspaniały

integracyjny Bal Karnawałowy organizowany przez Polską Fundację Pomocy
Dzieciom Niedosłyszącym ECHO i Dom
Kultury „Rakowiec”. Bawiły się na nim
dzieci niepełnosprawne ze swoimi zdrowymi rówieśnikami.
Korowód przepięknych, kolorowych
przebierańców prowadził Król. Księżniczka tańczyła i bawiła się wraz z uczestnikami. Gościem specjalnym był oczywiście
Mikołaj. Muzyka, taniec, śmiech i zabawa nie odstępowały nas ani na chwilę. Przeprowadzono wiele konkursów i
rozdano mnóstwo słodkich nagród. Gdy
wszyscy już trochę zmęczeni przysiedli
dookoła Rodziny Królewskiej i Mikołaja
przyszedł czas na najpiękniejsze kolędy
i prawdziwie świąteczną atmosferę.
A potem znowu szaleństwo na parkiecie.
Sala udekorowana balonami, uczestnicy
przebrani, kolorowi, barwy, ruch, dźwięk,
roześmiane buzie – wszystko wirowało w
rytm muzyki i tańca.
Następnym punktem programu był występ zespołu „GONG”. Wysypała się rozśpiewana gromadka, porwała maluchy do
wspólnej zabawy. Razem śpiewali, grali

Etniczne
kolędowanie

Teresa Mirga z Zespołem „Kałe Bała”.

POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM
NIEDOSŁYSZĄCYM –ECHO–

Na scenie gościli znani i lubiani artyści
sceny folkowej. Julia Doszna przy akompaniamencie gitary Krzysztofa Pietruchy łemkowskimi kolędami i magicznym głosem czarowała zgromadzoną
publiczność. Romska poetka i śpiewaczka Teresa Mirga wraz z zespołem Kałe Bała urzekła widzów nieznanymi dotąd własnymi kompozycjami.
Ukraińskie kolędy, kolaski i szczedriwki
wyśpiewał zespół Werchowyna. Nie
zabrakło również kolęd polskich, które
w nowych aranżacjach przedstawiła
Agnieszka Fatyga. Radosna atmosfera
wieczoru zachęciła publiczność do
wspólnego śpiewania.
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fot. Jacek Kowalczyk

Organizatorzy

Julia Doszna
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fot. Małgorzata Tadla

Kiedy samochodowe koła po raz kolejny ślizgały się na lodzie, uniemożliwiając
mi wyruszenie spod domu, próbowałam
namówić dzieci, żeby zrezygnowały z wyprawy do OKO... Nie miałam szans – na
spotkanie z ukochanymi bohaterami: Julką
i Julkiem, czekały od dawna. Ustaliliśmy
więc, że spóźnienie nie jest godnym powodem rezygnacji z TAKIEGO spotkania,
wypchnęliśmy samochód z wyślizganych
kolein i z półgodzinnym opóźnieniem dotarliśmy na Grójecką.

miłe, książkowe prezenty. Julka dumna ze
specjalnego prezentu „dla Julek” (maleńkie pudełeczko chrupek potraktowała jak
najprawdziwszy skarb!).

Krzyś w trakcie podróży zasnął, a że
rozbudzony dwuipółlatek potrafi być
naprawdę wściekły – nasze spóźnienie
i wejście na salę dało się zauważyć... Choć
zabawa rozkręcona była już na dobre
– i my również obdarowani zostaliśmy balonikami z charakterystycznymi postaciami oraz pięknymi koronami do własnoręcznego kolorowania, co natychmiast zajęło
ocierającego łzy malca i jego sześcioletnią
siostrę. Prowadzące panie całkiem nieźle
dawały sobie radę z gromadą „królewien”
i „królewiczów”, zadając nowe konkursy
i zabawy. Granatowa płachta służąca za
morze – falująca nad głową Krzysia i płachty szarego papieru zamalowane przez
uczestników spotkania, uzyskały szczególną akceptację w oczach moich dzieci :).
Potem jeszcze poczęstunek oraz niezwykle

Już „zacieramy łapki” na kwietniowe
spotkanie z „Bajkami-Grajkami”.

Wyszliśmy rozgrzani atmosferą, rozbawieni i z nadzieją na rychły powrót. Prezenty: „Misia”, książkę o przygodach Mii
i „Wiersze dla dzieci” Tuwima połknęliśmy w dwa popołudnia, a Julka zabrała
się (wreszcie!) do samodzielnego czytania
książeczek o przygodach swojej imienniczki i jej przyjaciela.

Joanna Zagańczyk

Ośrodek Kultury Ochoty serdecznie dziękuje za pomoc przy organizacji spotkania:
wydawcy „Julków” – wydawnictwu Hokus-Pokus
oraz sponsorom spotkania: księgani dziecięcej BADET www.badet.pl, wydawnictwu NASZA KSIĘGARNIA
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OKO dla dzieci

Cześć Dzieciaki!

Ferie skończone, o zimie w tym roku nie można nic złego
powiedzieć – jest i śnieg i mróz i nikt nie może mieć wątpliwości,
że to PRAWDZIWA zima.
Do wiosny jeszcze trochę czasu, choć może marzyłby się nam jakiś
pierwiosnek. Ale zanim będziemy wypatrywać pierwszych wiosennych
sygnałów, możemy się cieszyć jeszcze przez cały miesiąc karnawałem.
Karnawał to czas zabaw i radości, który trwa aż do Wielkiego Postu.
Bawcie się więc, a na zakończenie, 25 lutego, serdecznie Was zapraszamy
na wspaniały Bal Karnawałowy...

Redakcja
oko.dla.dzieci@oko.com.pl

Redakcja

lub adres redakcji:
ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa

WIELKI BAL
PRZEBIERAŃCÓW
DLA DZIECI
25 lutego, w ostatnią sobotę karnawału
serdecznie zapraszamy dzii w wieku od 4 do 8 lat
na wspaniały bal, który odbędzie się w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty,
przy ul. Grójkiej 75.
Będzie mnóstwo atrakcji, konkursy, zabawy, poczęﬆunek.
Własnoręcznie robione stroje baaardzo mile widziane!!!

18.02.2006

Serdecznie zapraszamy wszystkich gimnazjalistów
– prawdziwych fanów „Władcy Pierścieni” na kolejne spotkanie
z cyklu Dziecięcych Spotkań Literackich.
Tym razem będzie to

SPOTKANIE TOLKIENOWSKIE.

W programie ciekawe konkursy z nagrodami, projekcje fragmentów ﬁlmu,
wystawa ilustracji a na zakończenie mały poczęstunek.
Współorganizatorem spotkania jest półrocznik tolkienowski AIGLOS
Patronat honorowy:
Biuro Kultury Urzędu
m.st. Warszawy
Cała Polska
czyta Dzieciom

18 II (sobota) 2006 r. godz. 11.00-13.00
w siedzibie Ośrodka Kultury Ochoty
przy ul. Grójeckiej 75.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16 II, do godz. 17.00
oko.dla.dzieci@oko.com.pl, tel.: (022) 822 93 17.

ZAPROSZENIE

Partnerzy spotkania:
Księgarnia Dziecięca
www.BADET.pl
Wydawnictwo
Nasza Księgarnia

Słusznej postury mężczyzna z pełną powagą wciela się w rolę bociana …
Cichutka, pracująca w domu zatroskana mama nagle
przeobraża się w uwodzicielskiego wampa
… Dziadek z wnuczkiem, zamiast o pilota, wspólnie walczą
o uwagę widowni…

Teatr
Rodzinny
Receptura, zdawałoby się, prosta. Do jednego scenicznego kociołka wrzucamy do wyboru np. mamę,
tatę, dziecko (tu ilości nieograniczone), a najlepiej
jeszcze babcie, dziadków, ciotki, stryjków, wujków,
kuzynów itd. Pracują razem.
Wyobrażacie to sobie? Np. Damy i huzary wystawione przez wielopokoleniową rodzinę
z Ochoty! Taki eksperyment udał się już
grupie Artura Niedziółki.
On sam przyznaje, że często proces tworzenia okazuje się ważniejszy niż występ. Np. wiele radości mają aktorzy
z tzw. rozgrzewki czyli wspólnego
śpiewu przed występem.
Początki bywają trudne. Ludzie
krępują się siebie nawzajem.
Dorosłym trudno jest wyjść z ról
rodziców; jeśli jednak
ktoś spróbuje i podejmie
ryzyko, efekt może być
fantastyczny. W rodzinę wstąpi nowy duch. Żona
będzie dumna z męża, mąż
z żony, dzieci z rodziców, a rodzice z dzieci. Czego chcieć więcej?

Zgłoszenia
zainteresowanych przyjmujemy
pod nr (0 22) 823 37 56
e-mail: eat@oko.com.pl.

LITERACI DO PIÓR!

Napiszcie z nami libretto musicalu!!!!
Grupa SODA zaprasza wszystkich
młodych literatów do wspólnego
pisania libretta nowego musicalu.
Jeśli lubisz pisać, jeśli chcesz
dowiedzieć się w jaki sposób powstaje
musical, jeśli uważasz, że to Ty jesteś
szansą polskiej literatury, cudownym
dzieckiem, geniuszem niedościgłym…
(ależ się zapędziliśmy :-) dołącz do nas!
Razem ( w ramach lutowych
spotkań warsztatowych) stworzymy
libretto spektaklu, który Ty, Twoi Rodzice,
Dziadkowie i znajomi będziecie
mogli zobaczyć na scenie.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego:
tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: eat@oko.com.pl

ŚPIEWASZ?

Zapraszamy na zajęcia wokalne,
prowadzone przez Piotra Hajduka:
– emisja
– dykcja
– interpretacja
Zajęcia w grupie początkującej
i zaawansowanej z uwzględnieniem
kategorii wiekowych.
Zajęcia:
niedziela: 10.00-12.00 i 12.00-14.00,
„Klub Nauczyciela”
ul. Radomska 13/21
Zapisy, informacje: (022) tel. 823 37 56
e-mail: eat@oko.com.pl
Piotr Hajduk – współtwórca Piotrusia
Pana oraz Metra w Warszawie i Moskwie,
profesjonalista na stałe związany z teatrami: Buffo i Roma, współpracujący
z wokalistami i aktorami, np.: z Edytą
Jungowską, Olgą Bończyk, Damianem
Aleksandrem, Halinką Młynkowa i innymi.

KOFTA
Koncert stylizowany na widowisko
muzyczne, w którym piosenki Jonasza Kofty,
z różnych okresów jego twórczości, tworzą
jedną historię, delikatnie rysującą libretto.
W repertuarze koncertu obok najbardziej znanych utworów, takich jak: „Pamiętajcie o ogrodach”, „Jej portret” czy „Radość o poranku”
znajduje się szereg pozycji mniej znanych
ukazujących różnorodność twórczą Jonasza
Kofty. Wszystkie piosenki otrzymały zupełnie
nową oprawę muzyczno-aranżacyjną
(kier. muz. Piotr Hajduk), a samo
wykonanie jest nacechowane indywidualną interpretacją aktorsko-wokalną.

