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wspomnienia

Wracam na Ochotę (23)

Małgorzata
Baranowska

M

ama wspominała czasem muzyków spotykanych na Ochocie.
Dziadek, jako muzyk i popularyzator muzyki, pracujący także w radio, znał ich bardzo wielu. Często mama
wracała piechotą ze swym ojcem ze szkoły Szachtmajerowej. Nieraz spotykali
najlepszą polską skrzypaczkę, Eugenię
Umińską, która przychodziła do szkoły
po swoją siostrzenicę. Dziadek prowadził
z nią długie rozmowy. Spotykali też Helenę Szaleyową, siostrę Marii Skłodowskiej-Curie, z wnuczką. Oboje byli bardzo
zaangażowani w działalność społeczną,
także trudno było im skończyć rozmowę.
W domu przy Raszyńskiej 58 mieszkał Karol Szymanowski ze swoją matką
i siostrą. Nie mieli telefonu, w przeciwieństwie do dziadków, więc mama jako
dziecko wysyłana była na sąsiednią klatkę
z wiadomościami telefonicznymi dla Szymanowskiego.
Warto wiedzieć, że Umińska nie tylko
była wybitną interpretatorką utworów Szymanowskiego, ale i autorką opracowania
wszystkich jego utworów skrzypcowych.

Krzysztof Trawkowski

T

Salon
„Gorszycielki”

ytułowa „gorszycielka” – Irena Krzywicka, to znana pisarka w okresie międzywojennym. Ten niezbyt chwalebny epitet otrzymała za działania na rzecz
oświaty seksualnej i świadomego macierzyństwa, a także z powodu powieści feministycznych („Pierwsza krew”, „Kobieta
szuka siebie”). Na pewno dopomógł też
temu wizerunkowi głośny romans z Tadeuszem Żeleńskim-Boyem. W czasie wojny
nasza bohaterka straciła najbliższe sobie
osoby: męża Jerzego Krzywickiego – zginął w Katyniu, kochanka – rozstrzelanego
przez Niemców we Lwowie i teścia Ludwika Krzywickiego, który zmarł po długich
cierpieniach wskutek odniesionych ran,
podczas oblężenia Warszawy. Po wojnie
Irena Krzywicka zamieszkała w willi swojego teścia przy ulicy Langiewicza 25 i tu w
latach 1955-1962 w każdy pierwszy czwartek miesiąca, w godzinach popołudniowo-wieczornych, w dwóch pokojach urządza
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Okna moich dziadków wychodziły na
Uniwersytecką w tym równiez na dom
Uniwersytecka 1. Tam mieszkał przed
wojną wybitny dyrygent, Olgierd Straszyński, którego synem jest dyrygent Andrzej Straszyński. Ojciec Olgierda, dziadek Andrzeja, inżynier komunikacji był
jednym z założycieli tej spółdzielni.
Dzięki Annie Scheinkönig dostałam
do rąk szczegółowe wspomnienia Wandy
Straszyńskiej, żony Olgierda i siostry, aktorki, Zoﬁi Rysiówny – dwie strony wspomnień o domu przy Uniwersyteckiej 1.
Mieszkała ona u Straszyńskich w roku akademickim 1938/39. Dostała się wtedy do
Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej.
Mieszkała w tym domu również od lipca
1940 do kwietnia 1941 i studiowała śpiew
u profesora Stefana Beliny Skupniewskiego. Znalazła się tu po tym, kiedy, jak pisze
:„Po udanym porwaniu z rąk Gestapo, ze
szpitala w [jej rodzinnym] Nowym Sączu
emisariusza Witolda Karskiego /Kucharskiego/ otrzymałam ostrzeżenie anonimowe i wróciłam znów w gościnne progi
mojej Siostry”. Niestety właśnie tutaj znalazło ją Gestapo: „Wyprowadzono mnie
bramą od ul. Wawelskiej 60. Na Szucha,
na Pawiak, do Nowego Sącza, Tarnowa
i Ravensbrück od 1941 do końca wojny

salon literacki – żurﬁksy. Może z zemsty
lub zwykłej złośliwości, bikiniarz w kolorowych skarpetkach czyli Leopold Tyrmand,
w swojej powieści „Życie towarzyskie
i uczuciowe” opisał salon literacki Krzywickiej (w powieści salon pani Stoll). Według
autora Krzywicka-Stoll, która brylować
miała na tych spotkaniach, miała wygląd
„odchylonego od pionu drzewa”. Taki opis
wygląda raczej na pamﬂet, szczególnie,
że Tyrmand nigdy tam nie był. Również
z przymrużeniem oka należy potraktować
doniesienie, iż na jeden z wieczorów miała
się wprosić najsłynniejsza postać UB Luna
Brystygierowa. Na tych wieczorach stałymi gośćmi byli sąsiedzi z Prezydenckiej 14:
Arnold Szyfman (dyrektor Teatru Polskiego) i jego żona Maria Gordon-Smith.
Bywali też aktorzy: Gustaw Holoubek,
Andrzej Łapicki, Andrzej Szczepkowski,
Aleksandra Śląska. Należy też wspomnieć
o Jarosławie Iwaszkiewiczu, Antonim Sło-
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z numerem 7286. W sierpniu 1944 w Ravensbrück dowiedziałam się od jeńca francuskiego, Eugenea Cuenota o powstaniu i
zburzeniu Warszawy. Był to chyba jedyny
raz, kiedy w obozie płakałam.
To dobrze, że ten dom żyje!!”.
Ja chowam we wdzięcznej pamięci pewien wieczór czerwcowy 1996 roku, kiedy w Klubie Księgarza na Starym Mieście
odbywał się wieczór poświęcony mojej
książce „Warszawa. Miesiące, lata, wieki”,
która otrzymała nagrodę Premiery Miesiąca. Miałam ten zaszczyt, że nie tylko o
mojej książce mówił profesor Gieysztor,
ale i wybrane przez siebie fragmenty czytała Zoﬁa Rysiówna. Na sali było wiele
osób w różnym wieku. Kiedy mówiłam o
Reducie Wawelskiej, to ze wzburzenia zapomniałam jednego z jej trzech adresów.
Właśnie Uniwersyteckiej 1, chociaż mieszkałam już w tym domu, tylko w części odgrodzonej siatką, pod adresem Mianowskiego 15. I wtedy, z różnych miejsc liczni
uczestnicy spotkania (w tym Rysiówna)
podpowiedzieli mi ten trzeci adres. Tak
wyodrębniła się mała, międzypokoleniowa wspólnota, tych, którzy tu mieszkali
lub tylko ten dom znali

nimskim z żoną, Leszku Kołakowskim z
żoną Tamarą, Jerzym Adamskim (mieszkał
wtedy na Uniwersyteckiej 1), Stanisławie
Dygacie. Choć za Krzywicką nie przepadała, bywała tu również Maria Dąbrowska z
Anką Kowalską. Wielką sensacją Warszawy była wizyta na Langiewicza szwajcarskiego dramaturga Friedricha Dürrenmatta, po premierze sztuki „Wizyta starszej
pani”, którą Krzywicka tłumaczyła na polski. Należy wspomnieć, że bywał również
Jan Parandowski, Stanisław Cat-Mackiewicz, Stanisław Lorentz, Kazimierz Michałowski, Erwin Axer i wielu innych, którzy
coś wnosili do kultury polskiej
Zainteresowanym postacią Ireny Krzywickiej polecamy:
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Chłopaki, bądźcie dla nas dobrzy na wiosnę!

Pytanie konkursowe:

W ﬁlmie „Switch” główny bohater stwierdza z przerażeniem
o poranku, że zamiast leżeć martwy – poprzedniej nocy został
zastrzelony przez mściwe kochanki – jest za karę zamieniony
w… kobietę. O tym, że to nie złudzenie informuje go natychmiast szatan, który w bezpośrednich słowach wyjaśnia mu istotę kary, daje szansę na odkupienie win popełnionych względem kobiet oraz wylicza mu wszystkie plagi i utrapienia związane z kobiecością, które brzmią horrendalnie. Przypominają się
słowa Starego Testamentu. „Obarczę cię niezmiernie wielkim
trudem twej brzemienności”.

Jak nazywał się architekt
– autor projektu kościoła pw.
Dzieciątka Jezus na ul. Lindleya?
Na odpowiedzi czekamy 15 marca
o godz. 19.00 pod nr: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 10 bezpłatnych
talonów na dużą pizzę z maksimum
3 składnikami. Sponsorem nagród
jest Dominium Pizza.

Który by się zamienił?
Która by się zamieniła?
8 marca warto obsypać nas kwiatami a na co dzień, zwłaszcza wiosną, pamiętać
o prostej powszechnie znanej zasadzie, że „kromka chleba i dwa komplementy wystarczą kobiecie, żeby przeżyć dzień”.
Spróbujcie, a sami zobaczycie!

CZYTELNIA

Magdalena Hartwig

Ukazała się kolejna pozycja z serii „Biblioteki Warszawskiej” wydawanej przez
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy. Tom
nosi tytuł „Saga ulrichowsko-machlejdowska”. Autorką wspomnień, które przeleżały
się kilka dziesiątków lat w rodzinnym archiwum, jest Krystyna z Ulrichów Machlejdowa (1880-1958) – córka znanego niegdyś
warszawskiego ogrodnika Gustawa Ulricha i żona Juliana Machlejda, pastora warszawskiej paraﬁi ewangelicko-augsburskiej,
współzałożyciela i dyrektora Gimnazjum
im. Mikołaja Reja w Warszawie, prezesa zarządów Zjednoczonych Browarów „Haberbusch i Schiele”.
„Saga” jest historią dwóch zamożnych
warszawskich rodzin końca XIX i pierwszej
połowy XX wieku. Machlejdowa swoje wspomnienia zaczęła pisać podczas Powstania
Warszawskiego mając świadomość końca
pewnej epoki w dziejach własnej rodziny,
miasta i kraju. Książka jest więc wspaniałym
dokumentem warszawskiej ulicy, bogactwa
typów ludzkich, codziennego życia, codziennych obyczajów zmieniających się na prze-

strzeni kilku dziesiątków lat. Machlejdowa
z rozbawieniem wspomina czasy swojego
narzeczeństwa: „(...) jednej niedzieli w początkach maja po raz pierwszy od czteromiesięcznych zaręczyn – przespacerowałyśmy obie z
mym narzeczonym po Alejach Ujazdowskich.
Przyłączył się do nas Turcio, który asystował
Wandzi. Powóz z Franciszkiem posuwał się
wolno za infantkami. Po powrocie do domu,
tatuś ostro mnie skarcił za tę ekscentryczną
śmiałość, i to wobec narzeczonego, że nie tylko bez opieki starszej osoby szłyśmy po Alejach z Julkiem, ale jeszcze druga córka miała
towarzysza. To już za wiele nietaktu.”
Autorka nie szczędzi szczegółów związanych z modą, z kuchnią, obyczajami świątecznymi. Dzięki jej drobiazgowej pamięci
możemy oczami wyobraźni być świadkami
chociażby takiego egzotycznego dla dzisiejszego centrum Warszawy obrazka: „Pamiętam, że na owym pl. Mirowskim, gdzie
wkrótce potem pobudowano hale targowe,
były wtedy budy drewniane z menażerią
Grajla. Mam jeszcze w pamięci postać pogromcy w węgierskim stroju, ze szpicrutą, w
klatce lwa.”
JR

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.

TEATR OCHOTY – MARZEC
01-4.03 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
07-11.03 WARIACJE ENIGMATYCZNE
14-18.03 DRUGI POKÓJ/KIBICE
21-22.03 PUŁKOWNIK-PTAK
24.03
PUŁKOWNIK-PTAK (w Grudziądzu)
28-29.03 ODCHODZIĆ-SEPARATION
30-31.03 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
ODCHODZIĆ-SEPARATION
Autor: Tom Kempinski
Reżyseria: Tomasz Mędrzak
Występują: Agnieszka Sitek i Tomasz Mędrzak
Chociaż sztuka Toma Kempińskiego nosi tytuł
„Odchodzić” nie jest to rzecz o rozstaniach, to raczej
reﬂeksja nad przychodzeniem i odkrywaniem. Odkrywaniem nowych stron życia, nieznanych uczuć,
nieplanowanej miłości czy bezwzględnej choroby.
(…) Na uznanie zasługuje przede wszystkim kreacja stworzona przez Mędrzaka – dogłębnie poznajemy świat chorego psychicznie człowieka. (...) Trudno
byłoby Sitek przyćmić partnera, jednak jej Sara również dociera do widza. Jest „prawdziwie sztuczna”,
na początku trochę „amerykańska” z nieodłącznym
uśmiechem przyklejonym do ust i bezwzględną wiarą we własne siły.
Dopełnieniem całości jest udana scenograﬁa
i ciekawe reżyserskie rozwiązanie telefonicznej znajomości Sary i Joe’go. Słowem – czeka nas przyjemna
rozrywka w Teatrze Ochoty.
Katarzyna Grabowska, ww6.tvp.pl

Pytanie konkursowe:
W spektaklu p.t. „Odchodzić-Separation” z napięciem czekamy na spotkanie dwójki bohaterów – Sary i Joe’go, którzy prowadzą rozmowy
na lini dwóch miast – dwóch wielkich metropolii
oddalonych od siebie o tysiące kilometrów.
Proszę podać nazwy tych miast.
Na odpowiedzi czekamy
22 marca, o godz. 19.00, pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest 2-osobowe zaproszenie na spektakl „Odchodzić-Separation”, 28 marca (środa).
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Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty

Karczmy ochockie i folwark Rakowiec

S

zlachecka wieś Rakowiec istniała już
w XV w. jako kolonia wydzielona ze
starszego Rakowa. Właściciele obu
posiadłości pieczętowali się herbem Prus.
W ciągu stuleci Rakowiec wielokrotnie
zmieniał właścicieli, aby w 1751 r. przejść
w ręce Izabeli Lubomirskiej, posiadaczki
rozległych dóbr na Mokotowie. Prowadząca liczne inwestycje księżna wiecznie
potrzebowała pieniędzy, toteż rychło zastawiła Rakowiec wraz z pobliskimi wsiami warszawskiemu szpitalowi Św. Rocha.
W 1761 r. zarząd szpitala odkupił te dobra
i na początku XIX w. założył folwark Rakowiec przy gościńcu, który ciągnął się
od rogatek Jerozolimskich (obecnie rejon
pl. Zawiszy) i w najbliższym sąsiedztwie
rozwidlał się na drogi wiodące do Zbarża i do Nadarzyna. W 1818 r. gościniec
ten miał już postać prostej, uregulowanej, utwardzonej szosy i zwał się Traktem
Krakowskim (obecnie ul. Grójecka). Wyprostowanie traktu oddaliło go nieco od
folwarku, który podówczas miał kształt
prostokąta, a jego zabudowa grupowała
się przy drodze odpowiadającej obecnej
ul. Księcia Trojdena, gdzie zlokalizowano

obszerne zabudowania gospodarcze otaczające duży dziedziniec. Po południowej
stronie drogi, której śladem biegnie dziś
ul. Pruszkowska, stały dwa szeregi drewnianych domów mieszkalnych wsi Rakowiec. Podobne, lecz nieco mniejsze jej
zabudowania skupiały się wzdłuż obecnej
ul. Pawińskiego. W 1789 r. we wsi istniało 16 budynków, a w 1819 r. – 14. Obecna
ul. Sanocka była częścią traktu ograniczającego folwark i wieś od wschodu. Innymi
śladami tego traktu są ulice Jankowska
i Jasielska.
Droga odpowiadająca ul. Księcia Trojdena przecinała w tamtych czasach Trakt
Krakowski i biegła dalej na zachód. Krótko po 1825 r. przy skrzyżowaniu obu
tych gościńców wybudowano ogromną
karczmę murowaną, którą nazwano „Pociecha”. Regulacja traktów wylotowych z
miasta sprzyjała tego typu przedsięwzięciom, toteż podobne karczmy wyrastały
wokół Warszawy jak grzyby po deszczu.
Nie zachowała się żadna ikonograﬁa
związana z tą budowlą, choć jak pisano w
1904 r. w „Kurierze Warszawskim”, była
ona niegdyś opiewana w piosenkach ludu

warszawskiego, wspominana przez wielu
powieściopisarzy i kronikarzy. Po utworach tych także ślad zaginął. Artykuł pełnił funkcję epitaﬁum:
W tych dniach rozebrano doszczętnie
na gruntach Rakowca olbrzymią karczmę
murowaną w typie dawniejszym wielotraktowym, istniejącą przeszło od stu laty
przy trakcie Krakowskim, przy skręcie
dworu w Rakowcu. Karczma ta zwana
„Pociechą” doskonale znana była starszemu pokoleniu, gdyż przy wjeździe do
miasta końmi czyniono tutaj ostatni popas i doprowadzano toaletę do porządku,
a i młodsze pokolenie ją znało, gdyż przy
niej, a nieopodal stojącej ﬁgury, od lat wielu żegnało kompanie udające się do Częstochowy i zwykle tłumy ludu towarzyszą
pątnikom aż do tego miejsca. Po zaprowadzeniu monopolu rządowego nie wydano
patentu dla tej karczmy. Wielki budynek
z potężnemi izbami, mogącemi gościć setki
ludzi i stajnia, w której niegdyś, za czasów,
gdy przed zbudowaniem kolei dąbrowskiej trakt krakowski był wielce ożywiony, mogło się pomieścić kilkadziesiąt koni
i szereg karoc poszóstnych, wszystko to

Karczma z 1823 r. w Wierzbnie; zapewne podobna do tych z Ochoty
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wymagało sporego nakładu na konserwację, a środków na nią nie było. Istniał
zamiar oddania tego dużego budynku na
kościół, którego wielce jest brak w okolicy traktu krakowskiego, gdyż najbliższa
świątynia znajduje się aż w Raszynie; potem chciano oddać budynek na szkołę; lecz
tymczasem karczma groziła zawaleniem,
sprzedano więc ją na rozbierkę.
Wspomniany monopol był obwarowany
drobiazgowymi przepisami związanymi z
porządkiem, bezpieczeństwem i higieną,
regulującymi nie tylko kwestie wyszynku
i noclegu, ale też oporządzanie koni i sposoby przechowywania paszy. Wiele wiekowych karczem nie było w stanie uczynić
zadość takim wymaganiom.
Oprócz „Pociechy” w zbliżonym czasie
powstały jeszcze dwie ochockie karczmy:
„Żelazna”, zajmująca plac przy skrzyżowaniu Drogi Królewskiej (obecnie ul.
Niemcewicza) z przedłużeniem ul. Tarczyńskiej, a także karczma bez nazwy,
należąca do folwarku i umiejscowiona w
rejonie ul. Sanockiej, w pobliżu ul. Księcia
Trojdena. Plan z 1829 r. ukazuje istnienie
jeszcze jednej karczmy, zwanej „Ochota”.
Podobnie jak „Pociecha” była dużym budynkiem murowanym na rzucie litery T
i stała po zachodniej stronie traktu odpowiadającego ul. Kaliskiej, przy skrzyżowaniu z Szosą Krakowską. Po 1831 r. wzdłuż
tejże szosy, pomiędzy obiema karczmami,
gdzie wcześniej lokowano tylko cegielnie,
zaczęły powstawać pierwsze zabudowania
wsi, która przyjęła nazwę Ochota, właśnie
od karczmy. Ta ostatnia przestała istnieć
już przed 1897 r., a na jej miejscu wystawiono piętrową kamieniczkę (ul. Kaliska
1A) o ceglanej elewacji. Pozostałe karczmy
podzieliły jej los w zbliżonym czasie, ustępując zabudowie czynszowej.
Folwark Rakowiec w 1877 r. miał 6 domów, 100 mieszkańców i 364 ha ziemi,
natomiast wieś liczyła w tym czasie 11
domów, 132 mieszkańców i 29,1 ha ziemi
uprawnej. Folwark pozostawał w rękach
szpitala Św. Rocha do 1920 r., po czym
przeszedł w ręce Administracji Gospodarstw Rolnych i Leśnych (AGRiL), która
w okresie międzywojennym prowadziła tu
wzorcowe gospodarstwo rolne. Budynek
zarządu, rozebrany ok. 1970 r., przypominał staropolski dworek, co po wojnie było
powodem powstania legendy wiążącej
ten obiekt z... księciem Trojdenem! Kilka
lat dłużej przetrwał wielomieszkaniowy
dom z 1917 r., również wzniesiony w stylu
dworkowym i przez wiele osób kojarzony
– także niesłusznie – z karczmą. Dziś nie
istnieje już żadna z opisanych budowli, ale
mity mają twardszy żywot

ul. Kaliska 1A, róg Grójeckiej w 1939 r. Ta kamieniczka stanęła
w końcu XIX w. na miejscu karczmy „Ochota”

Fragment mapy z 1856 r.: pierwsze domy wsi Ochota ciągną się
wzdłuż ul. Grójeckiej między karczmami. Z lewej folwark Rakowiec

Budynek zwany „czworakami” – pozostałość osady
przy folwarku Rakowiec, ul. Pruszkowska, po 1970 r.
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wspomnienia

Zieleniak był ostatnią przystanią
dla nocnych harcowników
wspomina Marek Nowakowski*

Ja jestem z glinianek, bo Włochy, te rejony dalekie, okolice Okęcia to wszędzie
były kiedyś glinianki i cegielnie. Potrzebna
była cegła na Warszawę w XIX w. a potem
pozostawały doły i martwe zabudowy cegielni. Jest nawet takie opowiadanie Iwaszkiewicza „Stara cegielnia”...
***
Ochota była dla mnie, kilkunastoletniego chłopaka, pierwszym etapem drogi do serca miasta, a serce miasta to było
centrum, które zostało po zburzonej Warszawie: Aleje Jerozolimskie, Poznańska,
Nowogrodzka i Marszałkowska. Do tego
wymarzonego eldorado podążałem kolejką EKD. Pamiętam przystanki: Szczęśliwice, późniejszy Stadion Strzelnica – tam
było wysypisko śmieci, które zwożono
z całej Warszawy. Teraz to teren rekreacji,
nawet na nartach tam jeżdżą i czasem pojawiają się ludzie na paralotniach. Następny
przystanek to była już Ochota: Opaczewska i przystanek w samym sercu Ochoty
– Niemcewicza, kolejka przystawała róg
Niemcewicza i Grójeckiej.
Jak już to miasto opanowałem, najpierw
lewobrzeżne, a potem prawobrzeżne, to
poczułem się w tym mateczniku na tyle
swobodnie, że sam sobie wytyczałem trasy i często zatrzymywałem się na Ochocie
– my ludzie z Włoch mieliśmy właściwie
bardzo bliski, prawie że bezpośredni kontakt z Ochotą. Ja miałem kolegów ze szkoły mieszkających na Ochocie, pamiętam
odwiedzałem ich na Opaczewskiej, tam
kilka takich starych kamienic zostało. Opaczewska miała wtedy jeszcze charakter
ulicy przedwojennej, po jej drugiej stronie
były baraki, w których taka żulia ochocka
mieszkała, tam bywaliśmy, bo żulia to magnes, to egzotyka, to nas przyciągało.
W latach 60. moja mama uczyła w szkole na Ochocie, była z zawodu nauczycielką
tak jak i ojciec. Uczyła w tej szkole przy Spiskiej, róg Niemcewicza, ona istnieje do tej
pory. (Spiska powinna się kojarzyć z tym,
że tam został aresztowany podczas wojny
komendant Armii Krajowej Gro� Rowecki
– był wielki kocioł i wsypa na skutek zdrady ludzi z podziemia.) Potem uczyła też w
drugiej szkole na rogu Raszyńskiej i Niemcewicza. Jej uczniami byli, pamiętam ich
jako chłopców, m.in. Jerzy Trammer, Piotr
Parandowski – archeolog, syn Jana Parandowskiego, Wałek – sportowiec, koszykarz.
Często chodziłem piechotą od strony
Okęcia na Ochotę. Po drodze były pola
– wszędzie gdzie teraz są bloki na Dickensa, Krzemińskiego... Czasem i z Włoch
tamtędy łaziłem.
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Miasto zaczynało się powoli, niezauważalnie gęstniała zabudowa, ulice. Miałem
przyjaciół na ulicy Słupeckiej, w tamtych
okolicach kręcił się chłopak z żulii ochockiej,
miał przezwisko Baban, jego matka handlowała na Pańskiej, odpowiednik bazaru Różyckiego, ale po naszej stronie Wisły.
Ochota od strony Grójeckiej do Placu
Narutowicza miała charakter robotniczej
dzielnicy, okolice Placu Narutowicza były
z kolei inteligencko mieszczańsko zamożne – dwa kontrasty.
***
Na Narutowicza przy Uniwersyteckiej
w latach 60. była ﬁlia tej słynnej warszawskiej Kameralnej, kombinatu lokali prowadzonych przez warszawską spółdzielnię inwalidów, tzw. mała Kameralna. Na
Ochocie było wtedy parę knajpek o proweniencji można powiedzieć starej, historycznej, był bar Delﬁn – idąc od Pl. Narutowicza w stronę Alei Jerozolimskich. Bar
Delﬁn trwał wiele lat, do późnych lat 90.
Nie wiem co tam teraz jest, pewnie jakaś
Pizzeria. No i Caracas, kawiarenka pamiętna dzięki zapachowi kawy, bo parzono tam
kawę i jej aromatyczny zapach wypełniał ją
i rozchodził się nawet na ulicę. Często tam
bywałem – na Słupeckiej również mieszkał
ważny w moim życiu pisarz Władysław
Smulski, odwiedzałem go, a kawiarnia
była po drodze. Tam widziałem kilka razy
Aleksandra Wata, który mieszkał w przedwojennej kolonii przy ulicy Niemcewicza.
Za Gierka powstawały różne knajpy PRLowskie, w blokach na Grójeckiej
vis a vis kina Ochota – była duża stodoła
PRLowska i mały barek do niej przylegał.
Barek– dla tych co szybko, na stojąco i duży
lokal dla tych co dłużej biesiadować przychodzili. W późniejszym Gierku powstał
lokal na dalekiej już Ochocie, tej zupełnie
nowej, gdzie były kiedyś pola i glinianki,
a powstały blokowiska – przy ul Dickensa,
w jednym z pawilonów, bo wtedy pawilony budowano ohydne, usługowe z jakimiś sklepami, barami i tam lokal powstał,
nazywał się szumnie Pod skrzydłami. Ta
knajpa późno PRLowska miała renomę
knajpy pełnej zabawy, bójek, awantur, zdarzały się interwencje milicji, kradzieże.
***
Zieleniak – plac przy zbiegu Opaczewskiej i Banacha, to było wielkie targowisko
gdzie badylarze i ogrodnicy warszawscy
przywozili ziemiopłody, te wszystkie buraki, ziemniaki, kalaﬁory, cebule a oprócz
tego kwiaty, które zaopatrywały miasto.
I to zjeżdżało całą noc. Był wtedy przede
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wszystkim transport konny, wielkie platformy plandekami okryte ciągnęły konie,
wielkie silne perszerony. Stukot był całą
noc, bo oni zjeżdżali żeby na świt zdążyć.
Zieleniak słynął również z tego, że było to
miejsce gastronomiczne – tym zziębniętym
ogrodnikom, którzy aż spod Grójca często
jechali trzeba było dać jakąś strawę ciepłą.
Był tam taki barak długi i stoły z nieheblowanych desek pokryte ceratą i od północy
albo od drugiej w nocy był czynny lokal aż
do południa następnego dnia. Podawano,
pamiętam, wspaniałe jedzenie: gołąbki
w sosie pomidorowym, piękne mączyste
kartoﬂe i szereg takich podstawowych
prostych polskich potraw. Do tego wóda i
czasem jeszcze przybywali Cyganie i grała
orkiestra cygańska. To był lokal improwizowany, bardzo demokratyczny, otwarty
dla każdego – Zieleniak późnych lat 50. i
wczesnych 60. Wszyscy, którzy mieli serce
do walki i zabawy, nocni balownicy i harcownicy co siedzieli w lokalach nocnych w
Polonii, w Bristolu, w Paradisie, w Kaskadzie na Złotej, w Oazie na Pradze – było
tych lokali nocnych niewiele – jeśli chcieli
dalej, jeśli jeszcze mieli kondycję i serce do
zabawy, do picia, do przedłużania nocy w
dzień, do południa prawie, to jechali na
Zieleniak, często jeszcze dorożką, dorożki klekotały... Wszyscy jechali na Ochotę,
Zieleniak był sercem Warszawy.
Wysłuchała Joanna Rolińska
* Marek Nowakowski – urodzony w 1935
w Warszawie, prozaik, mistrz małych form
narracyjnych, twórca realizmu peryferyjnego.
Główną bohaterką jego twórczości jest Warszawa i jej mieszkańcy.

OKO/ﬁlie
WYSTAWA PRAC
FILIPA GRUSZCZYŃSKIEGO

Smyk
Zabierając się do pisania kolejnego felietonu pomyślałam, że trudno jest jednocześnie pisać i karmić noworodka…, potem pomyślałam, że trudno
jest pisać i bawić się z dwulatkiem…, właściwie to
z dziećmi w ogóle jest trudno… i to niezależnie od
tego czy mają dwa lata czy dwadzieścia. Jedynym
rozsądnym wyjściem jest zatem robić z nimi wszystko.
Co prawda minęły czasy kiedy rodzice przebywali ze
swoimi pociechami non-stop. Współcześnie trudniej
jest być razem z dzieckiem, trudniej znaleźć wspólną
przestrzeń komunikacji. Na pewno jedną z takich przestrzeni tworzy kultura. Weźmy chociażby kino czy niektóre „kultowe” produkcje telewizyjne, które jednoczyły pokolenia. Wspólne obszary zainteresowań można także tworzyć bardziej
aktywnie. Dlatego w Ośrodku prowadzimy cykl imprez (pozwólcie, że wymienię
tylko nieliczne) „SPOKO, czyli spotkania pokoleniowe w OKO” czy „Artystyczną
niedzielę z mamą i tatą”. Ja zaczęłam od „Od niemowlaka do przedszkolaka”
i staram się rodzinnie uczestniczyć w „Sobotnich koncertach” , ale już nie mogę
się doczekać, kiedy z moimi dziećmi będę brała udział np. w ”Tradycji po polsku” czy „Dziecięcych spotkaniach literackich” lub po prostu w sobotni ranek

Filip Gruszczyński urodził się w Warszawie w 1978 roku. Od najmłodszych
lat przejawiał zainteresowanie plastyką,
rysowaniem, malowaniem i rzeźbieniem.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej wydziału architektury i urbanistyki.
W okresie studiów mieszkał w Nadarzynie. Wtedy był związany z Nadarzyńskim
Ośrodkiem Kultury, który zorganizował
mu dwie indywidualne wystawy. Obecnie jego pracownia mieści się na Okęciu
przy ul. Rękodzielniczej.
Wystawę można oglądać przez cały marzec w budynku Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, przy ul. Grójeckiej 17a
(II i IV piętro)

podrzucić dzieci do Gawła…
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Z A BAWA E D U K AC YJ N A – C I A S T O T E R A P I A
Polacy uchodzą za naród lubiący świętować, przywiązany do tradycji, podtrzymujący dawne obyczaje. Jednym z obrazów pojawiających się w związku ze Świętami Wielkanocnymi jest wizerunek zająca. Stare legendy i podania przedstawiają
zająca jako stworzenie gotowe do oﬁarowania się, poświęcienia siebie dla innych
Uważa się, że zając wielkanocny, wierny i niezastąpiony towarzysz bogini wiosny,
w wielkanocny poranek, przynosi i chowa kolorowe jajka. Domowe wykonywanie
zajączków jest w okresie przedświątecznym zajęciem nie tylko obdarzonym symbolicznym sensem, ale też inicjującym wspaniałą zabawę.
Zapraszamy dzieci z rodzicami, opiekunami na warsztaty pieczenia i ozdabiania
piernikowych zajączków w Centrum Artystycznym „Radomska 13”. Podczas zajęć
proponujemy: przepisy na ciasto piernikowe, przygotowanie lejków do lukru oraz
zapoznanie się z techniką lukrowania. Zachęcamy do samodzielnego wykonania kolorowych piernikowych zajączków wielkanocnych, które będą wyjątkową
ozdobą, każdego koszyczka i stołu.
„Piernikowa Wielkanoc” – warsztaty pieczenia i ozdabiania zajączków wielkanocnych dla dzieci z rodzicami, młodzieży i dorosłych, poprowadzi Jarmila Buczyńska.

29 marca (czwartek) godz. 17.30
koszt warsztatów: 10 zł od osoby
(ilość miejsc ograniczona)
zapisy:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. 022 823 37 56
www.radomska13.art.pl

WOLONTARIAT
–
–
–
–
–
–
–

jeśli chcesz być wolontariuszem,
masz trochę wolnego czasu,
chciałbyś podzielić się z nami swoją wiedzą,
poznać realizowane w Klubie projekty,
zdobyć doświadczenie,
dowiedzieć się czym jest animacja,
spotkać wielu ciekawych ludzi,

zapraszamy do Klubu Osiedlowego SURMA
koordynator wolontariatu:
Paulina Dworzyńska
dyżur: czwartek i piątek, godz. 16.00-17.00
e-mail: paulina.dworzynska@oko.com.pl
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17 tel. (22) 823 04 32

Jeśli masz trudności:
– z załatwieniem sprawy w urzędzie
– z napisaniem pisma odwoławczego,
procesowego czy CV,
– nie wiesz, jak radzić sobie w sporach z pracodawcą,
– jesteś zadłużony w banku i nie wiesz co robić,
– nie wiesz, gdzie poszukiwać dawnych
dokumentów, akt, archiwalnych
danych o członkach rodziny,

przyjdź do nas!
Postaramy siê
tnie.
pomóc ci nieodp³a

PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32
poniedziałki w godz. 18.00-20.00
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KARCZMY NA OCHOCIE

VII Ochockie Spotkanie Historyczne
pt. „Ochota w literaturze” odbędą się
w niedzielę, 18 marca o godz. 17.00,.
W niezobowiązującej atmosferze porozmawiamy o pisarzach zawiązanych
z naszą dzielnicą, o książkach, szkicach
literackich, felietonach oraz wierszach
Ochocie poświęconych, obejrzymy zabawne zdjęcia portretujące dzielnicę
oraz stworzymy własny wiersz.
Spotkanie poprowadzi Sylwia Chutnik,
kulturoznawczyni i dziennikarka „Życia
Warszawy”, która pisze powieść o kobietach z ulicy Opaczewskiej.
Zapraszamy serdecznie i prosimy o przygotowanie swoich ulubionych fragmentów prozy lub poezji dotyczącej Ochoty.
Wstęp wolny.
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

W niedzielę 18 lutego w
Centrum Artystycznym „Radomska 13” odbyło się VI
„Ochockie spotkanie historyczne” poświęcone historii karczm na Ochocie.
Jarosław Zieliński opowiadał nie tylko o historii i architekturze budynków, ale
także o funkcjach, jakie w
ówczesnym społeczeństwie
pełniła przydrożna karczma.
Poruszył min. bardzo ciekaJarosław Zieliński i „karczmarki” wą kwestię warunków higienicznych, jakie panowały w
tych przybytkach. Opowiedział też o restrykcyjnych przepisach sanitarnych wprowadzanych przez władze pod koniec XIX wieku. Pokazywał stare zdjęcia, rysunki
i mapy oraz krótki ﬁlm o współczesnej karczmie na Litwie wybudowanej
wg XVIII-wiecznych wzorów.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej karnawałowej atmosferze, a zwykła sala
dzięki dekoracjom stała się prawdziwie starą karczmą. Na uczestników czekał poczęstunek – wyśmienity chleb ze smalcem i ogórki kiszone. Za pomoc
w organizacji spotkania serdecznie dziękujemy Fundacji Civis Polonus i Spółdzielni „Hale Banacha”.
fot. Ewa Maślanka

Ferie, ferie i po feriach...
Kto powiedział, że zima w mieście jest
smutna i nudna? Jeśli to w ogóle możliwe,
to na pewno nie w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”. I chociaż śniegu w tym roku
jak na lekarstwo to zima nie poskąpiła nam
przez te dwa tygodnie swoich największych
atrakcji. Był mróz szczypiący w policzki,
śnieżnobiały puch lecący z nieba i ślizgawki.
Tak więc jazdy na łyżwach, lepienia bałwana
i amunicji do śnieżnych bitew nie zabrakło.
Słowem śnieżne szaleństwo w pełni.
Oprócz zabaw na śniegu były też zajęcia
w „ciepełku”, przy herbatce z sokiem malinowym. Codziennie powstawały liczne
prace malarskie. Rozgrywki w ping-ponga cieszyły się największą popularnością
wśród uczestników zabaw świetlicowych.
No, i basen stał się stałym punktem w programie „Zimy w mieście’07”.

Wychodziliśmy również do kina, muzeum, teatru. Ogólne poruszenie i entuzjazm wzbudziła na przykład kąpiel jednej
z postaci z ﬁlmu „Pajęczyna Chralo�y”
w „moim nazwisku”, czyli w maślance.
Alarm w muzeum z powodu zbyt silnego
natężenia dźwięku emitowanego przez
naszą grupę rozbawił naszych podopiecznych, ale wychowawcom nie było do śmiechu. Wiele pozytywnych emocji wzbudziła
możliwość zobaczenia teatru Lalka „od
kuchni”. Należy dodać, że nasza grupa
jako jedyna spośród wszystkich widzów
została zaproszona za kulisy. Na kręglach
i w Hula Kula też byliśmy.
Pewnie nadal znajdzie się ktoś, kto powie, że przecież to ciągle Warszawa, że co
to za ferie w mieście. I tu was zaskoczę,
bo wycieczka za miasto jest stałym punkfot. Adam Ciesielczyk
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tem programu zimy w mieście. Tym razem
przyszło nam wypiekać chleb, piec kiełbaski na ognisku i jeździć powozem po polskiej wsi w Zaścianku Mazowieckim.
Podczas tej zimy w mieście, wychowawcy na brak pracy nie mogli narzekać. Codzienna „walka” od 7.00 rano z uczestnikami w liczbie ok. 60 o sprawne ustawianie
się, chodzenie w parach, zmianę obuwia
i kulturalne zachowanie oraz wysławianie
się. Jednym słowem galimatias w pełni, ale
przynajmniej nuda nie zaglądała do nas ani
na chwilkę.
Zwieńczeniem wspólnie spędzonych
dwutygodniowych ferii była dyskoteka
z nagrodami.
Zdjęcia z tegorocznej akcji można oglądać na stronie Centrum Artystycznego
„Radomska 13” – www.radomska13.art.pl.
Marta Maślanka

OKO/ﬁlie

DARZ BÓR PODCZAS
ZIMY W MIEŚCIE
Podczas akcji „Zima w mieście”, dzień
6 lutego spędziliśmy nie mieście, a w lesie – w Kampinoskim Parku Narodowym.
Wyjazd ten zorganizował DK „Rakowiec”,
współpracując z członkami Polskiego
Związku Łowieckiego, w celu podniesienia poziomu wiedzy z zakresu ekologii,
ogólnie pojętej przyrody i podstaw gospodarki łowieckiej. Głównym naszym celem
była nauka przez zabawę.

Po zajęciach teoretycznych przyszedł
czas na śniadanie zakończone słodkim poczęstunkiem, bezinteresownie ufundowanym przez cukiernika z Warszawy Artura
Ćwieka, któremu organizatorzy serdecznie
dziękują za tak miły gest. Później przyszła
kolej na sprawdzenie wiedzy teoretycznej
w praktyce. Cała grupa udała się do lasu,
który z małą pomocą pani Katarzyny odkrywał swoje tajemnice: huby, buchtowiska, porosty etc.

Wernisaż małych artystów
17 lutego, o godzinie 10.00
odbył się wernisaż prac dzieci
z grupy Gawła Kędzierawskiego.
Na spotkaniu mali artyści
zaprezentowali swoje umiejętności
i temperament artystyczny.
Oto kilka zdjęć z imprezy.

Na zakończenie leśnej przygody jej
uczestnicy, zmęczeni, dotlenieni i głodni,
szybko udali się w stronę polanki, gdzie
już czekało na nich ognisko, kiełbaski i
plac zabaw usytuowany tuż pod wydmą
edukacyjną. Po tak smakowitym i sytnym
posiłku (zakończonym również na słodko)
trzeba było powoli wracać, tym bardziej,
że dopisująca nam cały dzień pogoda postanowiła spłatać ﬁgla zrzucając z nieba co
i raz obﬁtszy biały puch.

fot. Zuzanna Zaczek

Zajęcia odbyły się w Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w
Izabelinie. Wyruszyliśmy spod „DK Rakowiec” o 9 rano, aby tuż przed godziną
dziesiątą być na miejscu. Tam dzieci zostały mile przywitane przez pracowników
Kampinoskiego Parku Narodowego: Tomasza Hryniewickiego i oprowadzającą
nas Katarzynę Fidler, która z pasją mówiła
o Kampinoskim Parku Narodowym, jego
historii, żyjących w nim zwierzętach, pracy
leśników i badaczy przyrody. W malowniczy i pełen rozwĳających dygresji sposób
opowiadała o bytowaniu i zwyczajach
zwierząt zamieszkujących okolice Kampinosu, cierpliwie odpowiadała na mnóstwo
pytań, którymi była zasypywana przez zainteresowanych słuchaczy.
Pierwszym punktem programu były zajęcia w Centrum Edukacyjnym, gdzie dzieci
miały okazję z bliska obejrzeć bogaty zbiór
zwierząt bytujących w polskich lasach, jak
również wykazać się swoją dotychczasową wiedzą na ten temat. Poznały podstawy biologicznej i łowieckiej nomenklatury
(zagadką już nie będą takie słowa, jak np.:
łania, klępa, locha, odyniec czy poroże).
Nauczyły się rozróżniać tropy m.in. sarny
i dzika (chociaż podczas części terenowej
zajęć, z braku śniegu, nie mogły odnaleźć
takowych w lesie). Dowiedziały się gdzie
ma kielnie bóbr i że w rzeczywistości jego
charakterystyczne zęby nie lśnią bielą jak na
reklamie pasty do zębów.

Mam nadzieję, że po tej, jakże pełnej ciekawostek, wycieczce każdy jej uczestnik,
niezależnie od wieku będzie umiał nazwać
i powiedzieć choć parę słów o naszych rodzimych gatunkach zwierząt i będzie wiedział jak należy zachowywać się w lesie.
Poprawne zachowanie może bowiem procentować w niezapomnianych spotkaniach
„oko w oko” z wolno żyjącą zwierzyną.
Wystarczy zachować ciszę i spokój, słuchać
się i wpatrzeć w las, by usłyszeć i dojrzeć
to, czego dotąd nie dostrzegaliśmy. Tego
sobie i wszystkim zainteresowanym życzę,
z łowieckim pozdrowieniem – Darz Bór,
Zuzanna Zaczek
ps. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Tomaszowi
Hryniewickimu i Przemysławowi Mirosowi
z Polskiego Związku Łowieckiego za osobiste
zaangażowanie, pomoc i dobre rady pomocne
w zorganizowaniu całego projektu.

fot. Jacek Kolwalczyk
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OKO
Mówią, że świat jest dobry
Andrzej Poniedzielski powiedział
o nich, że są „inni”. Sami o sobie ułożyli mówiącą wszystko rymowankę:
„Nie przejdziemy do historii, dziś to
wiemy / bo za drogie są licencje
i tantiemy / kto by zresztą myślał o
tym trudzie / przecież byli już przed
nami tacy ludzie. Może jednak warto podjąć by się tego / w końcu to
naprawdę Nic Wielkiego.”
W sobotę, 10 lutego, odbyło się kolejne spotkanie z artystami z krainy łagodności, z cyklu „Wieczory Bardów”.
Mimo wyjątkowo mroźnego jak na
tę zimę wieczoru, sala widowiskowa
Ośrodka Kultury Ochoty wypełniła
się miłośnikami „piosenki z tekstem”.
Tym razem gościliśmy zespół Nic
Wielkiego z piosenkami z debiutanckiej płyty pt. „Świat dotknięty”.
W swojej twórczości formacja łączy
różne style muzyczne. Poczynając
od folku poprzez poezję śpiewaną
do rytmów reggae i jazz, a przy tym
wszystkim w niekonwencjonalny sposób wykorzystuje różne instrumenty
muzyczne, w tym ludowe i orientalne.
Do tego dodaje własne teksty, obok
których nie można przejść obojętnie.
Nic Wielkiego stworzyło niepowtarzalna atmosferę. Zabrało publiczność w
podróż po swoim świecie, w którym
jest zarówno szczypta nieszczęśliwej
miłości i buntu, jak i oczko puszczone do losu. Tak cz y inaczej, świat jest
dobry i z takim właśnie przesłaniem,
przepełniona pozytywnymi wibracjami publiczność, z wypiekami na twarzy opuszczała OKO. Może to nic wielkiego, ale w zupełności wystarczy.
mb

O L D

T I M E R S

Dawniej:
W roku 1965 Henryk Majewski, nazwany
potem czule przez jazz-fanów Papą Polskiego Jazzu założył wraz z Wojtkiem Kamiśkim zespół Old Timers. Był to zespół
ludzi o ponadprzeciętnej muzykalności,
podpartej mistrzowskimi umiejętnościami gry na instrumencie. Wkrótce potem
te cechy zespołu szybko przełożyły się
na niezwykłą popularność formacji, tak
w kraju, jak i za daleką jego granicą...
Zjeździli świat wzdłuż i wszerz. Nagrali
kilkanaście płyt, w tym kilka z amerykańskimi asami jazzu tradycyjnego. Były
sukcesy, były festiwale, były nagrody...
Dziś:
Tradycyjny zespół jazzowy nr 1 w tegorocznej odsłonie plebiscytu miesięczni-
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SOBOTNIE KONCERT Y W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
18 lutego w kościele św. Jakuba Apostoła odbył się koncert Pieśni Sakralnych w
wykonaniu chóru kameralnego Ars Chori, pod dyrekcją Zbigniewa Tupczyńskiego.
Jako solista wystąpił Mariusz Cyciura (tenor). Tego dnia słuchacze mieli możliwość
odbycia muzycznej podróży – podróży w czasie i w przestrzeni.
W pierwszej części koncertu przemieszczaliśmy się po Europie słuchając muzyki pochodzącej z Włoch, Austrii, Francji, Anglii i Polski; muzyki komponowanej na
przestrzeni wieków (począwszy od drugiej połowy XV wieku, na współczesności
kończąc). Mogliśmy usłyszeć dzieła takich twórców jak: księdza Francino Gaffurio,
Giovanniego Pierluigi da Palestriny, Antonia Lottiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antona Brucknera, Camille’a Saint-Saensa czy wybitnego polskiego kompozytor Mariana Sawy.
W drugiej części koncertu mieliśmy okazję posłuchać muzyki religijnej, wywodzącej
się z ludowej religijności Afro-amerykanów – GOSPEL (Dobra Nowina). Utwory takie
jak: „My Go is so high”, „Go down, Moses”, „Amazing Grace”, „Oh, Peter”, „Elijah
Rock”, „Nobody knows” czy „Total Prasie” – opracowane w większości przez polskich kompozytorów – przeniosły nas do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
XIX-go wieku. To tutaj, w epoce niewolnictwa, inspirując się hymnami anglikańskimi, czarnoskórzy mieszkańcy stworzyli ten specyﬁczny rodzaj muzyki, początkowo
nazwany Negro Spirituals.
Podróż jaką odbyli słuchacze wraz z zespołem ARS CHORI przez Pieśni Sakralne
pozwoliła na porównanie dwóch muzycznych światów: świata wyraﬁnowanej,
kontemplacyjnej muzyki europejskiej oraz świata bardzo emocjonalnej, żywiołowej
muzyki afro-amerykańskiej. Oba te światy wyrażają głębokie pragnienie poznania
i obcowania człowieka ze Stwórcą.
Grzegorz Czubak

Zespół Wokalny Ars
Chori powstał w sierpniu
2001 roku z inicjatywy
dyrygenta Macieja Cegielskiego oraz Anny Burczyńskiej, prezesa zespołu. Siedzibą Ars Chori jest
Dom Kultury „Stokłosy”
na Ursynowie. Od 2004
dyrygentem zespołu jest
Zbigniew Tupczyński.
Zespół Wokalny Ars Chori

–

i k o n a

p o l s k i e g o

ka Jazz Forum. Kolejna płyta. Kolejne
laury. Nie są „cool”. Nie są „odjechani”.
Nie są nawet „zaje... fajni”! I całe szczęście. I chwała im za to! Tak, chwała im
za to, że w dzisiejszym radosnym szumie
medialnym, nazywanym przez niektórych „muzyką na fali”, są prawdziwym
undergroundowym rarytasem!
Dlaczego under? Bo na powierzchni
(na fali) jest teraz w modzie zmieniać,
burzyć i wyśmiewać wszystko, co nie
jest „jazzi”. „Jazzi” – taki właśnie termin
usłyszałem ostatnio z ust bardzo młodego człowieka. Mój Boże, czyżby „jazzi”
oznaczało „modny?”. Jeśli tak, to mieliśmy w naszym OKO prawdziwą rewię
mody! Na naszym muzycznym wybiegu
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pojawili się bowiem: Paweł Tartanus
(śpiew, banjo), Robert Majewski – trąbka, Jerzy Galiński (klarnet), Zbigniew Konopczyński (puzon), Janusz Kozłowski
(kontrabas), Bogdan Kulig (perkusja).
Grali modelowo prawdziwy, tradycyjny
jazz! Jak ja dawno nie słyszałem takiego „drive’u” i prawdziwie jazzowego
„feelling’u”! Usłyszeliśmy stare dobre
standardy jazzowe, tj.: „Bye Bye Blackbird”, „Mood indygo”, „Roseta” czy
„Swing that music” – utwór tytułowy z
ich najnowszego albumu pod tym samym tytułem. Rasowo. Jazzowo.
Old Timers – musicie jeszcze do nas zajrzeć! Koniecznie. To będzie taki duuuży
bis. Biiiiis!!!!!!!

OKO

„PRZYSTANEK KENIA”
Afrykański pociąg zatrzymał się tym
razem na przystanku Kenia. W tłusty
czwartek, 15 lutego, Ośrodek Kultury
Ochoty zaprosił wszystkich, którzy interesują się Afryką, na Kenijską Noc w
Jadłodajni.

prawdziwi Masaje i czy to
właśnie od nich powinnyśmy się uczyć na czym polega prawdziwa wolność
– takie pytania pojawiały
się w trakcie spotkania.
Wieczór otworzył wernisaż Joanny SuPokaz slajdów „Ludy Kełek-Malinowskiej „Z wyobraźni”, na któnii” mówił jednak też o inry złożyło się kilkanaście malarskich minych mieszkańcach kraju,
niatur inspirowanych krajobrazami Kenii
np. Kikujach i Turkana, któi urodą jej mieszkańców. Masaje i Marzy razem z koczowniczymi
sajki, panny młode i wojownicy SambuMasajami składają się na
ru, sceny rodzinne i barwy oświetlanej
kulturową różnorodność
afrykańskim słońcem sawanny – malarwschodniej Afryki. Basia
skie wizje Joanny powstały specjalnie
Meder, podróżniczka na
na ten wieczór, w ciągu trzech zaledstałe mieszkająca w Auwie tygodni. Autorka, zapytana zostastralii, w Afryce spędziła ponad rok,
odwiedzając
najróżniejsze
zakątki tego niezwykle złożonego kontynentu. Kenia była
jednym z etapów jest pełnej
przygód podróży i to pod hasłem „Pasja przygody – przystanek Kenia” Basia Meder
wystąpiła w Jadłodajni z
opowieścią o przyrodniczym
bogactwie tego kraju. O
wyczynach alpinistycznych
w Kenii opowiedział Tomasz
Sowa i pokazał gościom
wieczoru slajdową relację z
wyprawy na Mount Kenia, a
o kajakowej wyprawie przez
Czajkowski snuje opowieść... zmieniające się kenijskie krajobrazy dowiedzieliśmy się z
ła o najbliższe plany wyjazdu do Kenii
ﬁlmu dokumentalnego Ryszarda Czaji o krążące po mieście pogłoski, że zakowskiego „Do źródeł Nilu”.
cznie wkrótce malować obrazy oparte
Kenijskiej
Nocy
na motywach środkowoazjatyckich – z
towarzyszyła prawUzbekistanu. Na oba pytania odpowiadziwa atrakcja mudała bardzo tajemniczo, ale patrząc
zyczna. Na scenie
na jej obrazy można stwierdzić, że:
pojawił się dobrze
1. do Kenii jechać nie musi, ponieważ
znany mieszkańcom
prawdopodobnie ma ją już „w sobie”,
Warszawy Mamadou
2. Ambasada Uzbekistanu powinna
Diouf oraz – reklamozainteresować się Joanną i zaprosić
wany jako największe
na malarski plener – powiedzmy – w
odkrycie muzyczne
Dolinie Fergany. Uzbeckie jedwabie,
ostatniego (a może
wykładane mozaiką kopuły meczetów
nadchodzącego?)
i środkowoazjatyckie słońce mogłyby
sezonu – Pako Saar,
kiedyś zagościć na płótnach Joanny.
którzy w rytmach
O Masajach usłyszeliśmy w opowiezmieniającej się muści Ryszarda Czajkowskiego – znanego
zyki mocno inspironiemal wszystkim podróżnika i zarazem
wanej reggae towadoskonałego opowiadacza, który za
rzyszyli publiczności
pomocą słów potraﬁ przenieść publiczaż do późnych goność na inne kontynenty. Czy są jeszcze
dzin nocy. Kto miał
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W Jadłodajni pojawiłay się też słonie

siłę zostać dłużej, mógł liczyć na towarzystwo DJ-a Świstaka z Jazz Radia (nasz
patron medialny), który wytrwale grał
muzykę aż wszyscy tancerze opadli z sił.
Kenijska Noc odbyła się w tłusty
czwartek, więc nie mogło na niej zabraknąć słodyczy – organizatorzy
upiekli pączkopodobne ciasteczka
„mandazi” według wszystkich reguł z
kenijskiej sztuki kulinarnej. Podawano
do tego kawę, która – zgodnie z regionalnym smakiem – serwowana była z
aromatycznymi przyprawami – imbirem
i kardamonem.
Kenijska Noc zorganizowana została
przy współpracy z Forum Kenijskim oraz
Halami Banacha. Za pomoc serdecznie dziękujemy.

Pako i ...
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OKO/ﬁlie
P O D R O Ż

W

K R A I N Ę

MARZEC/KWIECIEŃ

H E R B A T Y

Anglicy mają tea time, my – zaproszenie na herbatkę pt. ,,Podróż
w krainę herbaty”, która odbędzie się 12 marca 2007 w Centrum Arty-

MARZEC

stycznym,,Radomska 13”, ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty, między godziną
19.00 a 21.00. Tego wieczoru, znawczynie herbaty Angelika Jasińska
i Magdalena Zamrzycka wtajemniczą nas w świat bogatych barw,

02.III

smaków i aromatów oraz opowiedzą o uprawach, produkcji, ceremonii parzenia i picia tej,,drogocennej rosy”. Przedstawią również niezwykłe właściwości zdrowotne herbaty. Oprócz tego, w programie:
wspólne oglądanie slajdów, parzenie i smakowanie herbaty przy miłej

06.III

nastrojowej muzyce. Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny.
Angelika Jasińska
www.radomska13.art.pl

W I O S N A

W

B A R W A C H

Ż Ó Ł C I

W weekend (17 i 18 marca), tuż przed nastaniem kalendarzowej wiosny, w siedzibie Centrum Artystycznego „Radomska 13”, ﬁlii Ośrodka
Kultury Ochoty, zagości słońce i będzie pachnieć prawdziwą wiosną.
Stanie się to za sprawą, czwartych już z kolei, dwudniowych warsztatów ﬂorystycznych pt. „Wiosna w barwach żółci”, organizowanych w
ramach projektu „Pory roku kwiatami dekorowane”.
Może i Ty chciałbyś poznać tajemnicę łączenia i układania roślin, tak
aby powstały z nich niepowtarzalne i piękne kompozycje? Nie wiesz
jak postępować z roślinami by przedłużyć ich świeżość? Przyjdź na
warsztaty ﬂorystyczne do Centrum Artystycznego „Radomska 13”. Początek 17 marca (sobota) o godz. 10.00, koszt: 50 zł.
Warsztaty tradycyjnie zakończy wspólna wystawa, a poszczególne
prace zostaną dokładnie omówione przez prowadzące warsztaty
mistrzynie ﬂorystyki Ewę Kossakowską i Magdalenę Pacholak.

10.III
12.III
12.III
16.III

Zapraszam serdecznie,
Ewa Maślanka

informacje i zapisy:
Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
(ilość miejsc ograniczona)

T R A D Y C J A

P O

P O L S K U

Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ﬁlia OKO
przy ulicy Radomskiej 13/21 wejście C,
serdecznie zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych
w niedzielę 18 marca na godz. 12.00
do wspólnej zabawy w ramach projektu
TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE.

16.III
16.III

17.III
18.III
18.III

Mottem marcowego spotykania będzie „Wiosenne przebudzenie”.
Wszystkich, którzy chcą poznać magię i znaczenie wiosennych
obrzędów zapraszamy do Centrum Artystycznego „Radomska 13”.

18.III

W programie m.in.:
– spotkanie z Dorotą Jarecką (Muzeum Etnograﬁczne w Warszawie)
– integracyjne, rodzinne zabawy ruchowe
– warsztaty plastyczno-artystyczne (marzanny, gaiki, ptaki, palmy)
– spektakl dla dzieci
wstęp wolny
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WYSTAWA FILIPA GRUSZCZYŃSKIEGO
Budynek Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 17a (II i IV piętro)
PRZYJACIÓŁKI CZYLI JAK ZROBIĆ RECITAL
Katarzynie Jamróz i Katarzynie Zielińskiej
towarzyszy GRUPA MoCARTA
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, cena biletów: 25 zł
POECI ZNANI UZNANI I CI MAŁO ZNANI
Bez ozdobników. Tadeusz Różewicz, Adam Raczyński, Tadeusz
Karabowicz; prowadzenie: Jan Zdzisław Brudnicki, Marta
Cywińska, recytacja: Wojciech Siemion
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny
WIECZORY BARDÓW
Koncert Krzysztofa Daukszewicza pt. „Wraca nowe tylko
mniejsze o połowę”
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł
PODRÓŻ W KRAINĘ HERBATY
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 19.00-21.00
JAZZ W OKO
Koncert zespołu Los Angelos Trio
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł
DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
Bajki trzeba opowiadać...
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny
GALERIA W PRZEDSIONKU – WERNISAŻ
Inscenizacja – wystawa fotograﬁi teatralnej Kamili Siwińskiej
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 17.00, wstęp wolny
III TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
„Drapacze Chmur” w wykonaniu aktorów Teatru Zielony
Wiatrak (Sopot); reżyseria: Marek Brand; występują: Marek
Brand, Bartosz Frankiewicz
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny
PORY ROKU KWIATAMI DEKOROWANE
Wiosna w barwach żółci
– dwudniowe warsztaty ﬂorystyczne
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
początek w sobotę o godz. 10.00, koszt warsztatów: 50 zł
TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
Wiosenne przebudzenie
Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
ul. Radomska 13/21, wejście C, godz. 12.00, wstęp wolny
VII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
Ochota w literaturze
Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny
III TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
„Teczki” w wykonaniu aktorów Teatru Ósmego Dnia
(Poznań); reżyseria i wykonanie: Adam Borowski,
Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki, Ewa Wójciak
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny

OKO/ﬁlie
OKO
MARZEC
RUMUŃSKA NOC W JADŁODAJNI
w programie m.in.: mini-wykłady, pokazy slajdów,
projekcja ﬁlmów
Jadłodajnia Filozoﬁczna, ul. Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny
KONCERT ZESPOŁU WESELI LWOWIACY
z udziałem gości ze Lwowa
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 17.00, wstęp wolny
III TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
„Wypominki” w wykonaniu aktorek Teatru K-3 (Białystok);
reżyseria i wykonanie: Dorota Grabek, Ewa Mojsak, Marta Rau
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny
SPOKO, czyli SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
Nad brzegiem Gangesu
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz.11.00, wstęp wolny
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Teatr grecki – warsztaty plastyczne: lalki, maski,
kukiełki, warsztaty teatralne oraz „Dzień z życia
przedszkolaka” w wykonaniu Teatrzyku Dziecięcego
z Przedszkola Nr 100
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.12.00-15.00, wstęp wolny
WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY
koncert pieśni i arii operetkowych, tradycje obchodzenia
Świąt Wielkanocnych w Polsce, recytacja wierszy
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny
III TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
„Scenariusz dla trzech aktorów” w wykonaniu aktorów Teatru Korez (Katowice); reżyseria i wykonanie: Bogdan Kalus,
Mirosław Neinert, Dariusz Stach
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp wolny
ZABAWA EDUKACYJNA – CIASTOTERAPIA
Piernikowa Wielkanoc – warsztaty pieczenia i ozdabiania
zajączków wielkanocnych dla dzieci z rodzicami, młodzież i
dorosłych, poprowadzi Jarmila Buczyńska
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp: 10 zł od osoby
RANDW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ
DLA WSZYSTKICH
pisanki, kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz.11.30, wstęp wolny
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Tradycje wielkanocne – prezentacja Przedszkola nr 66 oraz
warsztaty plastyczne: dekoracje świąteczne, palemki
godz.12.00-15.00, wstęp wolny
TONA, CZYLI TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
Wieczór Bieszczadzki
spotkanie słowno muzyczne w wykonaniu Witolda Nowickiego
oraz otwarcie wystawy fotograﬁcznej Piotra Wolaka
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny
SPOKO, czyli SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
W indiańskiej wiosce
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz.11.00, wstęp wolny

O

20.III
22.III
23.III
24.III
25.III

POETACH

W

MĘSKIM

GRONIE

Na dwa dni przed Świętem Kobiet zapraszamy na spotkanie z poetami-mężczyznami.
Szóstego marca w Domu Kultury „Rakowiec”
odbędzie się już czwarte spotkanie z cyklu
„Poeci znani, uznani i ci mało znani”. Prowadzący ten projekt, przygotowany z myślą o
uczniach gimnazjów i liceum, podejmą tym
razem temat „Bez ozdobników”, przywołując
nazwiska klasyka Tadeusza Różewicza, niszowego poety Adama Raczyńskiego, a także Tadeusza Karabowicza
– „mniej znanego” poety pochodzenia ukraińskiego.
Spotkanie poprowadzi Jan Zdzisław Brudnicki – krytyk literacki i eseista oraz jedyna w tym gronie kobieta, Marta Cywińska – poetka
i prozaiczka, autorka polsko- i francuskojęzyczna. „Męskie” wiersze
recytować będzie Wojciech Siemion.
Kolejne, tym razem „kobiece”, spotkanie z cyklu „Poeci znani,
uznani i ci mało znani” odbędzie się 20 kwietnia o godz. 12.30. Bohaterkami poetyckiego popołudnia pod hasłem „Stukam, pukam i
liryka kobieca” będą: Wisława Szymborska, Joanna Kulmowa oraz
Halina Poświatowska.
Urszula Muszel

TEATR GRECKI, KOMEDIA DELL’ARTE

26.III

ARTYSTYCZNA
NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
25 marca 2007, godz. 12-15
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
(0 22) 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
wstęp wolny

27.III

29.III

31.III
01.IV
06.IV

W czasie warsztatów plastycznych najmłodsi wykonają kukiełki
i lalki oraz maski teatralne, które zabiorą ze sobą do domu. Poza
tym odbędą się warsztaty ładnej dykcji w formie zabawy prowadzone przez aktorkę i instruktorkę teatralną.
Na zakończenie imprezy wystąpią dzieci z Przedszkola nr 100
przy ul. Częstochowskiej 16/18 z przedstawieniem skomponowanym z różnych utworów literackich pt. „Dzień z życia przedszkolaka”. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi (od 3 do 15 lat).

WIECZÓR POETYCKO-MUZYCZNY
Koncert pieśni i arii operetkowych,
tradycje obchodzenia Świąt Wielkanocnych w Polsce,
recytacja wierszy
Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych na wyjątkowy wieczór,
nawiązujący do tradycji wielkopostnych i wielkanocnych w Polsce.
Bogaty i zróżnicowany repertuar pieśni i arii operetkowych zaprezentuje utalentowany i utytułowany na festiwalach i w konkursach, w kraju
i za granicą, artysta polskiej sceny Witold Matulka. Program wieczoru dopełnią recytacje w wykonaniu Teresy Siewierskiej i akompaniament Andrzeja Seroczyńskiego.
Angelika Jasińska

14.IV

26 marca (poniedziałek), godz. 18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
www.radomska13.art.p
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Centrum Artystyczne,,Radomska 13” wraz z Europejską Akademią Tańca,
ul. Radomska 13/21 (wejście C),
zapraszają:
STREET JAZZ – instruktor: Małgorzata Kubicz
Styl tańca: jazzowego, jazzu, funky, klasyka,
Gwarantuje świetną zabawę!
czwartek 18.30-20.00
koszt 1 zajęć: 15 zł, karnet miesięczny: 50 zł

SOULDANCE – instruktorzy Monika Bral, Alassane Wat
Funky Jazz, Hip-Hop
poniedzałek, wtorek 20.10-21.40
Latin Jazz
poniedzałek, 18.30-20.00
wtorek, piątek 20.15-21.45
Jazz
czwartek 20.15-21.45
koszt 1 zajęć: 30 zł, karnet miesięczny: 100 zł (1 x tygodniu)
karnet miesięczny: 180 zł (2 x tygodniu)
karnet miesięczny: 260 zł (3 x tygodniu)

TANIEC WSPÓŁCZESNY – instruktor: Karolina Kroczak
Jeśli chcesz pozna możliwości swojego ciała
– przyjedź – zatańcz
wtorek 18.40-20.10
koszt 1 zajęć: 15 zł, karnet miesięczny: 50 zł
COPOEIRA – instruktor Szymon Kolasiński
To brazylijska sztuka walki i tańca, to muzyka, śpiew,
akrobacje a przed wszystkim grupa życzliwych ludzi,
których łączy wspólne fascynacja.
niedziela 12.10-13.40 (ul. Radomska 13/21)
wtorek 20.30-22.00 (ul. Grójecka 75)
koszt 1 zajęć: 15 zł, karnet miesięczny: 50 zł
8 x karnet miesięczny: 90 zł

PILATES
Ćwiczenia dla Pań wzmacniające mięsnie brzucha i grzbietu.
Szczególnie polecamy dla osób cierpiących na bóle kręgosłupa.
Efektem ćwiczeń jest prawidłowa i zgrabna sylwetka.
wtorek, czwartek 17.30-18.30
środa, piątek 8.45-9.45
koszt 1 zajęć: 15 zł, karnet miesięczny: 50 zł

TANIEC DLA DZIECI (różne techniki tańca)
– instruktor Karolina Kroczak
dzieci w wieku 5-7 lat
piątek 16.00-16.45
koszt 1 zajęć: 12 zł, karnet miesięczny: 45 zł
BALET – instruktor Małgorzata Dorosiewicz
Zajęcia rytmiczno-ruchowe z elementami tańca klasycznego,
nastawione na kształcenie poczucia estetyki i formy klasycznej
poprzez gry i zabawy taneczne.
dzieci w wieku 4-7 lat
wtorek, czwartek 16.00-17.00, koszt 1 zajęć: 12 zł
TANIEC MUSICALOWY DLA DZIECI – instruktor Karolina Kroczak
piątek 17.00-18.30
koszt 1 zajęć: 15 zł
WARSZTATY BREAKDANCE – instruktor Endeku (Progresja Crew)
środa 15.00-17.00
karnet miesięczny: 50 zł, 3 x miesięczny karnet: 120 zł

ĆWICZENIA ZDROWOTNE I RELAKSACYJNE TAI CZI
– instruktor Lada Maliniakowa
Tai Ki Kung styl San Feng to zdrowie, sprawność ﬁzyczna, harmonia ruchu, koncentracja umysłu, piękno.
wtorek 19.10-20.40 (ul. Grójecka 75, Oko – sala 20)
środa 10.15-11.45 (ul. Radomska 13/21 wejście C)
czwartek 17.45-19.15(ul. Grójecka 75, Oko – sala 20)
piątek 10.15-11.45; 18.40-20.10 (ul. Radomska 13/21 wejście C)
KARATEKO DOSHINKAN – instruktor Renshi Marian Nosal 5 DAN
Tradycyjna Okinawska Sztuk Walki prowadzona przez Hansiego Ichikawę 10 DAN.
czwartek, piątek 19.15-20.45, (ul. Grójecka 75, Oko – sala 20)
sobota 8.00-9.30, (ul. Grójecka 75, Oko – sala 20)
niedziela 15.00-16.30 (ul. Radomska 13/21 wejście C)

wszelkie informacje:
(0 22) 823 37 56
(0 22) 659 43 79

KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – taniec dyskotekowy, taniec
standardowy, taniec latynoamerykański
sobota 18.00-19.15
karnet miesięczny: 80 zł

SPOKO Spotkania Pokoleniowe w OKO
Ośrodek Kultury Ochoty serdecznie zaprasza
na spotkania dzieci w wieku 5-12 lat z rodzicami.
Czeka Was wspólna zabawa i rozmaite niespodzianki.
Spotkania odbywają się w siedzibie
Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
Wstęp wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym lub e-mailowym
w środy i czwartki poprzedzające spotkanie.
Liczba miejsc ograniczona.
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Najbliższe spotkanie:
24 marzec, godz. 11.00
,,Nad brzegiem Gangesu”
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 74 37
e-mail: spoko@oko.com.p
www.oko.com.pl
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Ech… to nasze RAN DW!
SURMA to niezwykłe miejsce… Kto u nas
nie bywał? I kosmici, i prawdziwi Paryżanie,
Cyganie, Hiszpanie, Chińczycy, Japończycy!
Nawet Kubuś Puchatek był u nas parę razy
(i to z cała masą krewnych i znajomych…).
Widać dobrze się tu czuje. Harry Po�er odwiedził nas tylko raz, ale on ostatnio jest
bardzo zajęty. Żeby nie zanudzić Was, dodam tylko, że gościliśmy jeszcze Sherlocka
Holmesa wraz z dr Watsonem.
A w Święta to dopiero się działo! Baby ze
wsi „zjeżdżajo” i „przywożo”: a to światy
(bombki z opłatka), a to sianko pachnące, z którego każdy sobie wróży, a to jajka
barwione, kacze, gęsie, pisanki, kraszanki.
Podczas spotkań wielkanocnych dzieci mogły same spróbować jak się robi jajka metodą batikową (woskiem). Nie zapominajmy
o niezwykłych palmach wielkanocnych,
wykonanych właśnie podczas RAN DW
i o tym, że pewnego roku, gdyby nie dzieci
Inne nasze projekty:
Pierwszy kroczek – spotkania dla mam
z dziećmi do trzeciego roku życia;
Zaczarowany kocyk – na podstawie wysłuchanej bajki dzieci bawią się i tworzą różne „dzieła”;
Warsztaty młodzieżowe – Komiksowo, Modelarstwo, Stara szafa-nowe pomysły (rękodzieło
nowocześnie, kolorowo i niestandardowo);
Ochotnicy na ulicy – sztuka przez duże „S”,
różnorodne działania artystyczne oraz nauka;

„Zaczarowany Kocyk” to projekt skierowany do wszystkich dzieci w wieku od
4 do 6 lat i ich rodziców. Spotkania „kocykowe” to zajęcia prowadzone ze scenariuszem, z wykorzystaniem różnych form i
materiałów (m.in. z elementami pedagogiki
zabawy), przygotowanym przez grono wolontariuszy odpowiednio przeszkolonych
do prowadzenia tego typu zajęć. Spotkania
trwają ponad godzinę i mają swój ustalony rytm. Odbywają się w odpowiednio
przygotowanej i wyposażonej sali, gdzie
na dzieci czekają przytulanki, kocyki oraz
inne zabawki. Po wspólnym powitaniu w
kręgu rozpoczyna się opowiadanie bajki,
do którego zapraszane są dzieci. W ten sposób one same stają się autorami opowieści.
Niektóre scenariusze zajęć budowane są

z SURMY, to nie byłoby Świąt Bożego Narodzenia, a przynajmniej prezentów. Na
szczęście udało się odnaleźć zaginionego
św. Mikołaja (ukrył go złośliwy skrzat).
Tak właśnie przebiegają spotkania rodzinne w SURMIE, znane już od 1994 roku pod
nazwą RAN DW, czyli Rodzinna Animacja
Naprawdę Dla Wszystkich. Trzynaście lat
wspólnych randez-vous tworzy więzy, często nierozerwalne. Zdarza się, że dzieci, które „wychowały” się na naszych spotkaniach
wracają potem do nas jako wolontariusze.
Tematy zabaw RANDW były i są przeróżne; niektóre dotyczą polskiej lub obcej kultury,
zwyczajów, legend i mitów różnych narodów.
Inne dotykają ekologii. Wiele było zabaw na
podstawie literatury dziecięcej. Podczas spotkań panuje klimat nieskrępowanej, twórczej
zabawy, wzajemnej życzliwości i ciepła.
Tematy najbliższych spotkań to: w marcu
„Pisanki, kraszanki i inne wielkanocne nie-

spodzianki” czyli, surmowo o Wielkanocy,
w kwietniu „Wiosna, ach to ty”, czyli różne
barwy wiosny.
Jeśli chcesz przeżyć z nami i swoją rodziną
przygodę, to zapraszamy Cię do nas: Klub
Osiedlowy SURMA ul. Białobrzeska 17,
tel. (0 22) 823 04 32, e-mail surma@oko.com.pl
Kasia Strzelecka

Punkt Informacji Obywatelskiej (PIO) – porady
w zakresie pisania pism urzędowych, problemów
rodzinnych i prawnych, a także porady związane
z budżetem domowym i prowadzeniem ﬁrmy;
W babskim kręgu, czyli twórcze spotkania dla
kobiet – haft, koraliki, szycie itp. Poznaj swoje
możliwości – praca z komputerem, dla seniorów;
Wolontariat
Towarzystwo Opieki nad Artystami TONA
– możliwość zaprezentowania swoich
artystycznych dokonań szerszej publiczności.

„ZACZAROWANY KOCYK”

na podstawie kanonu literatury dziecięcej,
dla innych „kluczem” stają się ważne wydarzenia w życiu dziecka np. Dzień Mamy,
Dzień Dziecka lub różne zwyczaje związane
z tradycją np. Święta Bożego Narodzenia,
Wielkanoc, Święto Marzanny. Następnie
przychodzi czas na rozładowanie emocji
związanych z opowieściami i dzieci mają
okazję pobawić się z wolontariuszami w
ulubione gry i zabawy integracyjne, tak
pomyślane, żeby rodzice mogli bawić się w
nie z dzieckiem w domu. Na koniec, przy
akompaniamencie muzyki, na dzieci czeka
warsztat plastyczny, podczas którego można wykonać wiele niezwykłych i ciekawych
rzeczy. Bardzo miło jest wtedy popatrzeć jak
dzieci wspólnie z rodzicami wycinają, przyklejają, malują. Kiedy już będzie na dwo-
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rze naprawdę ciepło na pewno wyjdziemy
z dziećmi na dwór i tam w „falach kolorowej chusty” razem odwiedzimy krainę
baśni, do której polecimy „zaczarowanym,
mięciutkim, puchatym kocykiem”.
Jeżeli chcesz, żeby twoje dziecko nie spędzało czasu przed szklanym ekranem telewizora, by spotkało się ze swoimi rówieśnikami, jeżeli razem chcecie odkryć świat
bajek, baśni czy tajemnicę „kolorowej chusty” – zapraszamy do Klubu Osiedlowego
SURMA w każdą środę od 17.30 do 18.45.
Zajęcia „kocykowe” są bezpłatne.
Paulina Dworzyńska
Klub Osiedlowy SURMA
tel: (0 22) 823 04 32
paulina.dworzynska@oko.com.pl

1515

Jesteśmy tylko śmiertelnikami. Ale teatr jest nieśmiertelny,
tak jak życie samo w sobie.
Bin Mohammed Al Qasimi,
członek Międzynarodowego
Instytutu Teatralnego

Do trzech razy sztuka
Teatralna Wiosna
na Rakowcu

Program:

I znów w marcu odbędzie się w DK
„Rakowiec” Teatralna Wiosna na
Rakowcu, związana z corocznymi
obchodami
Międzynarodowego
Dnia Teatru. W tym roku będziemy
gościć teatry z czterech stron Polski: Północ będzie reprezentować
Sopot, Wschód – Białystok, Południe
– Katowice, a Zachód – poznańskie „Ósemki”, gwiazda przeglądu.
W ich wykonaniu zobaczymy najnowszą premierę „Teczki”, przedstawienia powstałego na bazie lektury
akt bezpieki, donosów na aktorów
Teatru Ósmego Dnia. Sopocki teatr
Zielony Wiatrak podejmie równie
aktualny temat masowej emigracja
młodych ludzi. Dla odmiany Teatr
K3 zaprosi nas w podróż w przeszłość, w głąb historii. „Wypominki”
to adaptacja „Krwawych godów”
Federico Garcíi Lorki, nawiązująca
w formie do regionalnych tradycji
obrzędowych Suwalszczyzny.

16 marca, godz. 18 (piątek
Teatr Zielony Wiatrak (Sopot)
„Drapacze chmur”
reż. Marek Brand

Teatralna Wiosna na Rakowcu będzie trwać od 16 do 27 marca 2007.
W ostatnim dniu imprezy będziemy
wspólnie obchodzić Międzynarodowy Dzień Teatru, uświetniony spektaklem „Scenariusz dla trzech aktorów” Teatru Korez.

20 marca, godz. 18 (wtorek)
Teatr Ósmego Dnia (Poznań)
„Teczki”
reż. Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski,
Marcin Kęszycki, Ewa Wójciak

23 marca, godz. 18 (piątek)
Teatr K3 (Białystok)
„Wypominki”
reż. Dorota Grabek, Ewa Mojsak, Marta Rau

Oprócz spektakli w DK „Rakowiec”
będzie można oglądać wystawę
fotograﬁi teatralnej. Nad imprezą objął patronat Burmistrz Dzielnicy Ochota. Wszystkie spektakle
odbywają się w DK „Rakowiec”,
ul. Wiślicka 8, wstęp wolny.

27 marca, godz. 18 (wtorek)
Teatr Korez (Katowice)
„Scenariusz dla trzech aktorów”
reż. Bogdan Kalus, Mirosław Neinert, Dariusz Stach
n a
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„...Istotą świata jest to, co widoczne...”

TEATR W FOTOGRAFII

Oscar Wilde

Teatr jest chwilą. Istnieje, gdy trwa. Istotą jego jest jednak inscenizacja.
Przeniesiona na dwuwymiarową płaszczyznę staje się obrazem, opowieścią. To sposób na zmaterializowane przedstawienie, na obrazy sceniczne, które nie znikają, utrwalone za pomocą fotograﬁi. Są to obrazy fotograﬁczne, gdzie główne role grają ludzie a rekwizytami są ich ciała.
Wystawa Komili Siwińskiej
Galeria w Przedsionku
ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

Teatralna Wiosna na Rakowcu jest
dla młodej warszawskiej publiczności
jedną z niewielu okazji do spotkania
z pozastołecznym żywym teatrem
nieinstytucjonalnym. To także próba
poszukiwania odpowiedzi na pytania
aktualne i odwieczne, które nie przestajemy zadawać sobie i innym.

Teatralnej Wiośnie na Rakowcu towarzyszy wystawa fotograﬁi teatralnej prezentująca pełne teatralnej
ekspresji, przykuwające uwagę prace na styku teatru i fotograﬁi autorstwa Kamili Siwińskiej, absolwentki Poznańskiej Akademii Sztuk
Pięknych; wernisaż 16 marca 2007
o godz. 17, Galeria w Przedsionku,
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8.
Urszula Muszel

