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ycie miasta przeniosło się do supermarketów, mimo to meandrami
wracam do drobnych śladów przeszłych rzemiosł i sklepików, chociaż głosy miasta, okrzyki przekupniów i małych
rzemieślników, którymi zachwycała się
Zoﬁa Rysiówna, już nie istnieją. Chyba, że
odgłosami miasta nazwiemy głosy zespołów muzycznych (na całym świecie takich
samych) zaopatrzonych we wzmacniacze, które zagłuszają lokalne dźwięki. Na
szczęście wcale nie jestem jedyna w swoich
poszukiwaniach „sztuk kameralnych”. Teraz biorą się za to i najmłodsi.
Dotąd nie wspominałam o dawno nieistniejącym, znanym wszystkim na Starej
Ochocie, warsztacie szewskim na rogu
Krzyckiego i Dantyszka. Wydaje się to
niemożliwe, że nie ma tam już pana Józefa
(jeśli nie mylę imienia), który przed laty zawsze ratował nasze ukochane i oszczędzane buty. Zdaje się, że jeszcze istnieje warsztat przy Niemcewicza prawie na rogu Grójeckiej. Wiele miesięcy nie wychodziłam
z domu i nie widziałam tego miejsca, więc

Wracam na Ochotę (27)
nie mam pewności. Ochockie panta rei...
Na przykład przy ulicy Grójeckiej niedaleko Banacha, w pobliżu Ośrodka Kultury
Ochoty zwyciężyła tania odzież. Jak by to
było pięknie, gdyby Ośrodek mógł sobie
dokupić tam parę lokali. No tak, ale ja miałam wspominać, a nie marzyć.
Kiedy w myślach przespacerowałam
się w kierunku Banacha, przypomniał mi
się jeden z tych wielkich socrealistycznych
domów naprzeciwko Ośrodka Kultury
Ochoty. Za ich nowości chodziłam tam
z rodzicami do lutnika, który miał pracownię
na wysokim piętrze w jednej z tych kamienic. Pamiętam tylko, że wchodziło się z tyłu
tych domów. W każdym razie chodziłam
tam z moimi skrzypcami. Czy to jeszcze były
ćwiartki, a może połówki? Czy już dorosłe?
A może u lutnika kupowało się struny najpierw z baranich kiszek, potem z metalu? To
było piękne miejsce. Pamiętam tylko zapach
drewna i znane, jeszcze jasne, świeże kształty
poszczególnych części instrumentów, wcale
nie błyszczących, tylko pyszniących się różnymi odcieniami drewna.
Takie miejsca znikają nie tylko z planu
miasta, ale i z pamięci. Później człowiek nie
znajduje żadnego usprawiedliwienia dla

Krzysztof Trawkowski
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Santo Giuseppe
na Filtrowej

anto Giuseppe – tak właśnie jeszcze
przed pierwszą wojną światową, we
Lwowie, w przyjaciół kole nazywano
Józefa Ruﬀera, poetę, tłumacza, rzeźbiarza i akwaforcistę. Przydomek „św. Józef”
czyli Santo Giuseppe otrzymał, ponieważ
jego poezja miała posłanniczy charakter.
Najlepiej świadczy o tym tytuł tomiku,
który ukazał się we Lwowie w 1903 roku
– „Posłanie do dusz”.
Nasz bohater urodził się w Żółkwi
w Małopolsce 18 marca 1878 roku, więc
uczęszczał do gimnazjum we Lwowie,
jak i studiował na wydziale ﬁlozoﬁcznym
tamtejszego uniwersytetu, a w Krakowie
studiował rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych (1907-1909), pod kierunkiem Konstantego Laszczki. W latach 1912-1920
mieszkał w Paryżu, kontynuując tam
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studia rzeźbiarskie, pracując równocześnie jako bibliotekarz Biblioteki Polskiej.
Udzielał się też artystycznie w życiu
tamtejszej Polonii. Był jednym z członków założycieli Towarzystwa Opieki nad
Sztuką Polską w Paryżu. W związku ze
swoimi zainteresowaniami plastycznymi
przełożył kilka książek (między innymi:
H. Macfalla „Historia malarstwa”, tomy
2 i 4, M. Turnera „Van Dyck”, a także
S. L. Bensusana „Rubens”).
Okres lwowski można uznać za najkorzystniejszy zarówno w jego życiu, jak i
w twórczości, ponieważ od swojego debiutu stał się szybko bardzo charakterystyczną postacią ówczesnego środowiska
artystycznego Młodej Polski. Spotykał się
wtedy często z całą plejadą wybitnych pisarzy i malarzy takich jak: Karol Irzykow-
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swojej dziecięcej niefrasobliwości i braku
należytej uwagi. Ma się do siebie pretensje.
I cóż z tego, że to było jakieś pięćdziesiąt lat
temu. Czy musieliśmy wyrzucić wszystkie
stalówki? A było ich tak dużo. Dobrze, że
chociaż nie wyrzuciłam kilku wiekowych
strun skrzypcowych z baranich kiszek. Teraz zajrzałam do Internetu, i co? Są tacy,
którzy lubią stalówki i fotografują je.
Przy Filtrowej, chyba 78, ostał się zegarmistrz. Kto wychował się niedaleko placu
Narutowicza, pamięta jego matkę, także
zegarmistrza. A przede wszystkim wystawę, która służyła dzieciom za wejście do
jaskini. Matka dzisiejszego zegarmistrza
miała wiele starych zegarów, dla siebie
i do naprawy. Zawsze wisiały u niej na wysokich ścianach tajemnicze zegary, piękne dzięki swoim wahadłom, ciężarkom
i ozdobnym cyferblatom. U jej syna mniej
jakby tych starych zegarów. I w dodatku
każdy tu tylko wpada, żeby zmienić baterię, ten diabelski wynalazek, na nową.
A! I teraz nad sklepem zegarmistrza wisi
elektroniczna tablica, która pokazuje zarówno godzinę, jak i temperaturę. Prawie
nikt się nie zastanawia i nie rozczula nad
zegarami, które odmierzały przeszłość

ski, Leopold Staﬀ, Ostap Ortwin, Fryderyk
Pastuch czy Kazimierz Sichulski.
Od 1921 roku mieszkał w Warszawie,
gdzie uczył języka francuskiego w Szkole
Podchorążych. W latach trzydziestych był
urzędnikiem Powszechnej Kasy Oszczędności, a następnie korektorem „Kuriera
Warszawskiego”. Również w tym czasie
zamieszkał na ulicy Filtrowej 83 m. 3. Był
to budynek Domu Spółdzielni Artystów
Plastyków zbudowany w 1928 roku, którego projektantem najprawdopodobniej
był Jan Stefanowicz. Budynek ten ma aż
trzy elewacje od ul. Filtrowej, Akademickiej
i Supińskiego, a w podwórzu, w elewacji, a dokładniej rzecz ujmując, właściwie
na obramieniach jednego z okien, widać
dwie płaskorzeźby ﬁguralne symbolizujące sztukę i wiedzę, autorstwa Aleksandra
Żurakowskiego (1882-1978). Było to chyba
dobre miejsce dla człowieka, który obok
poezji uprawiał rzeźbę, interesował się jej
historią i teorią, a także rytownictwem. Niemniej jednak w latach trzydziestych jego
wena twórcza jakby zamiera, w 1936 roku
milknie zupełnie, a 27 października
1940 roku umiera z wyczerpania i nędzy
właśnie w tym mieszkaniu
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Grójecka Vintage

Ośrodek Kultury Ochoty
i Archiwum Czynu
Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych

Efektownie ubrane młode Niemki (?) jechały tramwajem
wzdłuż Grójeckiej. Może to była siódemka, a może dziewiątka, które teraz z powodu – oby tylko wakacyjnych –
objazdów oraz z innych względów zamieniłam na 15 i 35.
Sunęłam więc jedną z ładniejszych warszawskich tras: przez
plac Zbawiciela, Nowowiejską, Filtrową, plac Narutowicza
do Grójeckiej, na której…

Drugie pytanie konkursowe:

Owe turystki studiowały z uwagą fragment mapy Warszawy. W realnej przestrzeni starały się odnaleźć zaznaczone
na planie punkty. Szmaty! Tak, szmaty! Szukały moich ulubionych „ciuchlandów”,
bez których niejedno wyjście z domu nie miałoby właściwej oprawy! Koronki, tafta
w kratkę, organza, kupon beżowego kretonu w białe groszki, ze dwie małe czarne, kostium kąpielowy – nowy, torby, a ostatnio… sukienka od Arkadiusa. Za cztery
„zyle”. Grójecka to nieocenione zagłębie odzieżowe. Piąta Aleja ciuchów z second-handu! Znana poza granicami dzielnicy.
Tyle rekomendacji. Dokładnych adresów nie podam, bo właśnie się tam wybieram
na łowy.
Magdalena Hartwig

Odpowiedzi prosimy przesyłać
na adres:
Archiwum
Czynu Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych,
ul. Hankiewicza 1, 02-103 Warszawa
lub na e-mail: wopinska@aan.gov.pl
z dopiskiem „Konkurs”.
Na odpowiedzi czekamy do 15 lipca
(liczy się data nadania listu).
Lista zwycięzców dwóch konkursów
zostanie opublikowana w następnym Ochotniku.

CZY TELNIA
Dzięki staraniom wydawnictwa „Świat
Literacki” i fundacji „Bęc Zmiana” ukaże
się wkrótce, najprawdopodobniej już w
pierwszych dniach lipca, album ze zdjęciami autorstwa Maurycego Gomulickiego zatytułowany „W-wa”. Gomulicki, polski artysta graﬁk, fotograf, autor
instalacji plastycznych i krótkich form
ﬁlmowych – prawnuk Wiktora Gomulickiego, poety, powieściopisarza i badacza historii Warszawy i wnuk Juliusza
Wiktora Gomulickiego – edytora, eseisty
i varsavianisty, nie po raz pierwszy bierze
za temat swoich artystycznych działań
Warszawę. Ostatnio w warszawskiej Kordegardzie można oglądać jego wystawę „Kultura i beton”, na której zderza on
zdjęcia swojego autorstwa z fotograﬁami Warszawy końca lat 60. wybitnego fotograﬁka, ucznia Jana Bułhaka, Edmunda Kupieckiego. Czarno-białe zdjęcia
przedstawiające wybitne osiągnięcia
architektury modernistycznej tamtych
lat konfrontowane są przez Gomulickiego z tzw. nieoczywistym pięknem, czyli
urokiem warszawskich peryferii, odkrywaniem dzikich zakątków w centrum
miasta. Takie też nieoczywiste piękno
prezentują fotograﬁe, które znalazły

Podaj datę i dokładne miejsce
(adres domu) aresztowania przez
Niemców Komendanta Głównego AK
gen. Stefana Roweckiego „Grota”.

się w „W-wa”. Gomulicki przygląda się
temu co nam zwykle umyka: kształtom
miejskich śmietników, starym drabinkom
na placach zabaw dla dzieci, kratom
w oknach, rysunkom wyżłobionym na
asfalcie, warszawskiej trawie, we wszystkim dostrzegając piękno, a przynajmniej
tego piękna pragnienie. Artysta utrwala aparatem powtarzające się motywy
architektoniczne i geometryczne ﬁgury,
twierdząc, że jego „W-wa posługuje się
językiem i doświadczeniem geometrii
lirycznej”. Album jest portretem miasta
wzruszającym i bolesnym, czasem groteskowym, szalenie subiektywnym, ale
jednocześnie bardzo prawdziwym, takim jakiego nie znajdziemy w żadnym
kolorowym albumie dla turystów.
JR

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Przed wybuchem II wojny
światowej na terenie Pola Mokotowskiego planowano budowę dzielnicy
im. J. Piłsudskiego z gigantyczną
Świątynią Opatrzności Bożej. Kto wykonał wówczas projekt tej świątyni?
Na odpowiedzi czekamy 11 lipca,
o godz. 16.00 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.
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.
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty

Żwirki i Wigury, czyli autostradą na lotnisko

O

pisując ostatnio w naszym cyklu
Pole Mokotowskie, wspomnieliśmy,
że jego powierzchnia w okresie międzywojennym, w rezultacie realizacji projektów urbanistycznych, stopniowo się zmniejszała. Jedną z inwestycji była ul. Żwirki i Wigury, arteria ściśle związana z fascynującymi
dziejami lotnictwa polskiego.
Gdy w 1932 r. Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura zwyciężyli w odbywających się w Berlinie międzynarodowych
zawodach lotniczych Challenge na samolocie RWD-6 krajowej konstrukcji, Polska
zyskała prawo do zorganizowania kolejnej
edycji konkursu w Warszawie. Ranga tego
wydarzenia w oczach naszych dziadków
musiała chyba dorównywać obecnej gorączce związanej z Euro 2012, ale wtedy na
zorganizowanie prestiżowej imprezy mieliśmy jedynie dwa lata, a nasza gospodarka
dopiero zaczęła wydobywać się ze światowego kryzysu ekonomicznego. Podstawowym zadaniem była budowa pod miastem
międzynarodowego portu lotniczego i połączenie go trasą szybkiego ruchu ze starym
lotniskiem na Polu Mokotowskim, które
miało stać się areną zawodów Challenge.
Port lotniczy na Okęciu wraz z otaczającą
go zabudową ukończono już w 1933 r., bardziej jednak skomplikowanym zadaniem
okazała się realizacja pięciokilometrowej
drogi o standardzie odpowiadającym ówczesnym autostradom. Autorem projektu tej
najnowocześniejszej wówczas w Warszawie
arterii komunikacyjnej był Antoni Jawornicki, jeden z najzdolniejszych architektów
tej doby. Aby zdążyć na czas zdecydowano,
że do chwili rozpoczęcia zawodów trzeba
oddać do użytku pas jezdni o szerokości
6 metrów, który tymczasowo wybrukowano
kostką. Jezdnię ujęto chodnikami i ścieżkami rowerowymi, które oddzielono rowami
odwadniającymi oraz szpalerami młodych
drzewek od pasów rezerwowych, już wytyczonych w terenie i zapewne utwardzonych,
ale pozostawionych bez nawierzchni. Po zakończeniu zawodów prace miano kontynuować, poszerzając arterię o dodatkowe pasy
i kładąc na całej jej szerokości asfalt. Ciekawe, że w tamtych czasach łatwiej i szybciej
można było układać kamienną kostkę!
Fotograﬁa z epoki ukazuje również nieznany na innych ulicach Warszawy typ
nowoczesnych latarń gazowych, specjalnie
zaprojektowanych dla tej autostrady. Miały
one stalowe słupy, w zwieńczeniu ukośnie
zagięte w kierunku jezdni. Jak to opisywano w 1934 r., oświetlenie to miało służyć
nie tyle komunikacji drogowej między
lotniskiem a miastem, która przecież nocą
musiała zamierać (okoliczne tereny były
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zupełnie niezabudowane), co ułatwieniu orientacji samolotom!
Jeszcze przed przystąpieniem do realizacji
tej arterii wydarzyła się
wielka tragedia: Żwirko
i Wigura zginęli 11 listopada 1932 r. w katastroﬁe
lotniczej na Zaolziu. Zagroziło to szansom polskiej reprezentacji przygotowywanej na Challenge,
ale jednocześnie stało się Otwarcie ul. Żwirki i Wigury przez min. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego,
przyczyną nazwania projekwg: Ilustracja Polska, 35/1934
towanej drogi ich imieniem.
Otwarcia ulicy dokonano 26 sierpnia 1934 r. popiersie marszałka Józefa Piłsudskiego.
w obecności ministra spraw wewnętrznych W gabinecie szefa kierownictwa, ŚwierczyńMariana Zyndrama-Kościałkowskiego, któ- ski zaprojektował jesionową boazerię oraz
ry później, w l. 1935-36, sprawował funkcję meble wykonane z drewna cytrynowego
premiera rządu RP.
i orzechowego. Luksusowy budynek biuJeszcze podczas budowy drogi rozpoczę- rowo-apartamentowy ukończono w 1935 r.,
to przy niej realizację pierwszego monumen- nadając mu początkowo adres ul. Waweltalnego gmachu, przeznaczonego, wbrew skiej 7A, obecnie jednak jest on przypisany
lotniczym kontekstom całej inwestycji ko- do ul. Żwirki i Wigury, nosząc numer 105.
munikacyjnej, dla Kierownictwa Marynarki
Zawody Challenge 1934 zakończyły się
Wojennej. Poza biurami architekt Rudolf zwycięstwem polskiej załogi (mjr Jerzy Bajan
Świerczyński zaprojektował w budynku i Gustaw Pokrzywka), co dobitnie świadczy,
apartament admiralski oraz mieszkania dla iż przed wojną w sporcie nie polegaliśmy na
wyższych oﬁcerów. Gmach otrzymał niety- jednostkowo wykreowanych gwiazdorach.
powy rzut krzyża, nawiązujący do koncep- Z drugiej strony, w typowo polski sposób, po
cji Le Corbusiera i architektów niemieckich, hucznej fecie stracono zainteresowanie dla
a jego piaskowcowa okładzina elewacji skry- rozbudowy ulicy, która pierwotnie przewiwała ceglane wypełnienie ścian i szkieletową dywaną szerokość uzyskała dopiero w 1964 r.
konstrukcję stalową, wspartą na żelbetowych Ostatnio miasto podjęło uchwałę umożliwiasłupach. Tę ostatnią zaprojektował wybitny jącą przemianowanie tej ulicy na aleję, na co
matematyk i konstruktor – prof. Stefan Bryła. niewątpliwie zasługuje, szczególnie, że nieNa przecięciu ramion krzyża umieszczono oﬁcjalnie od dawna tak była nazywana.
reprezentacyjną klatkę schodową (balustradę
wykonano z patynowanej miedzi), połączoPS Uprzejmie dziękuję p. Wojciechowi Karczowi za
ną z drugimi schodami wiodącymi z fronto- udostępnienie kopii materiału zamieszczonego w „Ilustracji
wego westybulu na wysoki parter. Ściany tej Polskiej” z 1934 r.
sali pokryto dolomitem z Lubiąża, a strop
terrazytem. Posadzki,
stopnie schodów oraz
ościeża okienne oblicowano marmurem
bolechowickim. Na
ostatnim piętrze urządzono obszerną Salę
Narad, zlokalizowaną nad westybulem
wejściowym. Tu do
wykończenia użyto
płytek alabastrowych
oraz marmuru „Racławice”. Nad centralnym wejściem do
tego pomieszczenia
ul. Żwirki i Wigury tuż po ukończeniu pierwszego etapu budowy,
osadzono
brązowe
wg: Ilustracja Polska, 35/1934
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Przynależność do społeczności APS jest
ważnym, pozytywnym wyróżnieniem
wywiad z prof. dr hab. Adamem Frączkiem – Rektorem Akademii
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
To już 85 lat istnienia naszej uczelni. Jak
ocenia Pan, jako Rektor, rozwój APS?
Wyczerpująca odpowiedź na pytanie o historię ostatnich 85 lat wymagałaby napisania
dłuższego dzieła. Co się w tym okresie działo
– od PIPS przez WSPS do APS – można zobaczyć w nowo otwartym Muzeum Marii Grzegorzewskiej i APS. A patrząc na stan obecny:
uczelnia rozwĳa się w dobrym kierunku i w
dobrym tempie. Przede wszystkim stała się
w ciągu ostatnich lat liczącą się jednostką
akademicką. Wydział Nauk Pedagogicznych
uzyskał pełną akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jest klasyﬁkowany – i to
wysoko – przez KBN, co skutkuje pozyskaniem znaczących środków ﬁnansowych na
tzw. badania statutowe.
Prowadzimy aktualnie kilka programów
w ramach grantów KBN oraz Europejskiego Programu Społecznego. Powstało i jest
regularnie wydawane, interdyscyplinarne
czasopismo naukowe „Społeczeństwo-Człowiek-Niepełnosprawność”, przy kontynuacji, założonego jeszcze osobiście
przez Marię Grzegorzewską w 1922 roku,
czasopisma „Szkoła Specjalna”. Od początku roku akademickiego 2006/07 Wydział
Nauk Pedagogicznych – obok już wcześniej
nabytych uprawnień doktoryzowania w
naukach humanistycznych w zakresie pedagogiki i pedagogiki specjalnej – ma pełne kwaliﬁkacje akademickie, tj. możliwość
prowadzenia przewodów habilitacyjnych i
występowania o tytuł profesora w wymienionych już dziedzinach, jak też nadawania
doktoratu honorowego.
Znacząco została rozbudowana oferta
edukacyjna APS. Obok już istniejących
kierunków studiów uruchomiliśmy edukację artystyczną w zakresie plastyki, z
nastawieniem na przygotowywanie artystów-nauczycieli, ale także specjalistów
z zakresu tzw. arteterapii (sztuka jako narzędzie pracy terapeutycznej i stymulacji
rozwoju). Po dłuższych zabiegach MNiSZ
zaakceptowało powołanie w Akademii
Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych. Co więcej, w tempie ekspresowym
zdołaliśmy na tym Wydziale uruchomić
nowy kierunek studiów – pracę socjalną.
Uczelnia oferuje szeroki zakres studiów
podyplomowych. Na szczególne zaakcentowanie zasługuje prowadzenie już
drugiej edycji studiów podyplomowych
z zakresu pedagogiki specjalnej, zorganizowanych przez MEN w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jakie widzi Pan
szanse dalszej rozbudowy infrastruktury placówki? Jak
wyobraża
sobie
Pan przyszły campus naszej uczelni ?
To, co osiągnęliśmy w tym zakresie
w ostatnich latach –
zakończenie budowy
i wyposażenie nowego budynku (budynek
„C”) – sprawia, że znacząco poprawiły się
warunki studiowania
w APS. Mamy dobrze
wyposażone w nowoProf. dr hab. Adam Frączek – Rektor Akademii Pedagogiki
czesne urządzenia auSpecjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
diowizualne (łącznie
z bardzo nowoczesnymi interaktywnymi)
Akademia Pedagogiki Specjalnej
sale dydaktyczne, pełną informatyzację biznajduje się przy ul. Szczęśliwickiej 40.
blioteki, duży dostęp studentów do komuJej historia sięga 1922 r., kiedy Maria
nikacji elektronicznej. Oczywiście, chcieliGrzegorzewska utworzyła Państwowy
byśmy więcej, lepiej.
Instytut Pedagogiki Specjalnej (PIPS).
Opracowane zostały już szczegółowe proW 1976 r. Instytut ten przerodził się w
jekty architektoniczno-budowlane daleko
Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej
idącej modernizacji budynku „A”, łącznie
(WSPS), a od 2000 r. uczelnia występuje
ze zmianą fasady i krytym łącznikiem z bupod nazwą Akademii Pedagogiki Spedynkiem „C”. Przekazaliśmy stosowne docjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
kumenty dla pozyskania na ten cel środków
Motto widniejące nad wejściem: „Nie
z MNiSZW, jak i funduszy europejskich.
ma
kaleki – jest człowiek”, odzwiercieMam nadzieję, że choćby wstępne prace w
dla charakter uczelni. APS składa się z
tym zakresie ruszą na jesieni tego roku.
dwóch wydziałów: Wydziału Nauk PedaWśród studentów pojawiła się idea, aby gogicznych oraz Wydziału Stosowanych
Akademia stała się centrum kulturalnym Nauk Społecznych (istniejącego od podzielnicy Ochota. Czy Pana zdaniem jest czątku roku akademickiego 2006/2007).
to możliwe? A jeśli tak, to jakie działania Na pierwszym wydziale studia obejmują
kierunki: pedagogika specjalna, pedanależałoby podjąć w tym celu?
gogika, a także edukacja artystyczna w
Jest to bardzo atrakcyjny pomysł i jak zakresie sztuk plastycznych. Natomiast
słyszę studenci Akademii podjęli już pew- na drugim – praca socjalna; kierunek
ne działania w tym kierunku. Bardzo się z wyróżniający APS na arenie polskich
tego cieszę. Ale praktyczne rozwinięcie po- uczelni pedagogicznych.
mysłu, który z całą pewnością zyska uznaAkademia Pedagogiki Specjalnej to
nie i wsparcie kadry akademickiej, wymauczelnia, która oprócz bogatej oferty
ga tego, aby władze dzielnicy dostrzegły
dydaktycznej, zapewnia studentom
nie tylko deklaratywnie naszą wartość.
wiele różnorodnych form aktywności.
Akademia jest uczelnią unikalną nie tylko
z racji 85-letniej historii i prominentnych Należy tu wymienić m.in.: Studenckie
osobistości związanych z naszą historią, ale Biuro Wolontariatu, Samorząd Studenprzede wszystkim ze względu na łączenie tów, Akademicki Związek Sportowy
w swojej misji wartości humanistycznych i wiele innych.
Obecnie na uczelni kształci się około
z działalnością społecznikowską i profesjonalizmem. Nasi absolwenci nie tylko chcą 7000 osób na studiach stacjonarnych
pomagać osobom specjalnej troski i budo- i niestacjonarnych.
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Ochota
wać dobre relacje w społeczeństwach lokalnych, ale są do tego przygotowywani zgodnie ze współczesną wiedzą i standardami.
W moim przekonaniu nic nie stoi na przeszkodzie, aby władze Ochoty – jeśli uznają
to za ważne dla lokalnej społeczności – zapewniły wspólnie z władzami Akademii
warunki dla przekształcenia wspomnianej
idei w konkretne działania.
Które z dokonań czy zmian zachodzących
w ostatnich latach w APS sprawiły Panu
najwięcej satysfakcji? Jakie są obecne marzenia, jeśli chodzi o przyszłość uczelni?
W jakimś stopniu wcześniejsze wypowiedzi zawierają odpowiedź na te pytania. Ale
jest sprawa, o której chcę tutaj osobno powiedzieć. Otóż jeszcze niedawno, powiedzmy sobie pięć lat temu, wielokrotnie miałem poczucie, że wielu studentów naszej
uczelni ma problemy z tożsamością społeczną, znaczy pozytywnym odnoszeniem
się do faktu, iż są studentami APS. Prawdę
mówiąc podobny symptom „zakompleksienia” rejestrowałem też u części nauczycieli akademickich, bo jak niektórzy powiadali... któż to do nas przychodzi studiować.
Studenci dawali temu wyraz poprzez małe

angażowanie się w ogólnowarszawskie
imprezy środowiska akademickiego, nieobecność w różnych gremiach samorządu
studenckiego, niechęć do pokazywania się
jako studenci APS. Jakby czuli się studentami drugiej kategorii. Obecnie jestem przekonany, że dla większości naszych studentów przynależność do społeczności APS
jest ważnym, pozytywnym wyróżnieniem.
Niepomiernie wzrosło uczestnictwo naszej
młodzieży w różnorodnej, pozauczelnianej
aktywności studentów, co więcej, różne z
tych działań są inicjowane przez nasze środowisko. Wspomniane przemiany w zakresie poczucia tożsamości mnie osobiście
cieszą bardziej niż inne dokonania, a to dlatego – o czym dobrze wiem jako psycholog
społeczny – są znacznie trudniej osiągalne
niż przekształcanie materii. A marzenia?
Niech APS dalej rozkwita... może nawet
tak, aby na Szczęśliwickiej w nieodległej
przyszłości powstał Europejski Ośrodek
Pedagogiki Specjalnej.
Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę.
rozmawiała
Sylwia Pilarska – studentka APS

I WYSYPAŁY SIĘ TALENTY MUZYCZNE...

XIV Festiwal Piosenki Studenckiej „Wysypisko”

„Wysypisko” jest cykliczną imprezą,
organizowaną od 1995 r. przez Samorząd
Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie. W tym roku Festiwal Piosenki
Studenckiej odbył się 17 maja już po raz
XIV. Corocznie na „Wysypisku” wspaniale bawią się studenci warszawskich uczelni, mieszkańcy dzielnicy Ochota,
a przede wszystkim gospodarze, czyli
społeczność APS. Impreza odbywa się
nieodpłatnie na dziedzińcu Akademii.
Festiwal Piosenki Studenckiej to okazja do promocji młodych wykonawców, którzy dopiero zaczynają swoją
karierę. Zabawa podczas „Wysypiska”
jest bogata w różne atrakcje, takie jak
np. konkurs młodych artystów, karaoke, liczne występy i pokazy.
Nad imprezą patronat
sprawuje Rektor APS.

honorowy

Pierwszym zespołem, który w tym roku
zagościł na scenie „Wysypiska”, była
grupa November Project – gość honorowy imprezy, dwukrotny zwycięzca
Festiwalu w poprzednich latach. Zespół
ten tworzą osoby niepełnosprawne,

6

działające m.in. w Ośrodku Terapii Zajęciowej przy ul. Konarskiego.
Oprócz November Project na scenie
XIV Festiwalu Piosenki Studenckiej
wystąpiły następujące zespoły: The
Cadence, Karma, Vi*D*Mo, Madness
Inside, Pożar Moskwy, Chimera, For
Head Squared, a także White Crow,
który zajął I miejsce. Zespół ten powstał
w 1998 r., a jego członków połączył
melodyjny hard rock i heavy metal.
Zresztą na „Wysypisku” nie ma przegranych, każdy z zespołów otrzymał
nagrody włożone do plastikowych koszy na śmieci, co jest tradycją Festiwalu. Nagrody wręczał przewodniczący
Jury, którym był w tym roku Janusz
Gęsicki – Dziekan Wydziału Nauk
Pedagogicznych.
Tak jak zawsze, również i podczas tegorocznego Festiwalu, nie zabrakło
pokazów tanecznych. Na scenie „Wysypiska 2007” wystąpiła Grupa Tańca
Irlandzkiego, mająca na swoim koncie złote, srebrne i brązowe medale
na międzynarodowych zawodach
w tańcu irlandzkim Warsaw Feis
2004, 2005 i 2006. Ponadto zespół
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jest laureatem nagrody Grand Prix
V Warszawskiego Festiwalu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej
ASTERIADA 2006. Na scenie tegorocznego „Wysypiska” wystąpili także:
Beata Pytkowska i Jacek Kłopotowski
(student APS), prezentując tańce towarzyskie. Końcowym punktem imprezy było karaoke. Do wspólnego
śpiewania włączyli się niemal wszyscy
uczestnicy Festiwalu. Podczas imprezy, jak na prawdziwe „Wysypisko”
przystało, odbyła się zbiórka makulatury, aluminium i zużytych baterii.
Sylwia Pilarska
Samorząd Studentów APS
Festiwal nie byłby tak wielkim sukcesem, gdyby
nie wsparcie naszych sponsorów. Należy tu
wymienić m.in. kina: Luna, Multikino i Muranów,
teatry: Ochoty i Montownia, wydawnictwo „Sic!”,
ﬁrmę kosmetyczną „Dax Cosmetix”, a także
wsparcie jakie uzyskaliśmy od Straży Miejskiej.
Obecnie, już zbieramy siły na kolejny, XV Festiwal Piosenki Studenckiej, na który serdecznie zapraszamy mieszkańców dzielnicy Ochota.

OKO/ﬁlie
Odyseja 2012
Kiedyś była „Odyseja kosmiczna 2001”, dziś kosmiczny
odjazd oferuje EURO 2012. Wszyscy mamy nadzieję, że piłkarskie mistrzostwa (a być może jeszcze EXPO 2012) postawią
kraj na nogi, sportowo i drogowo oczywiście. Na nowe piękne
stadiony będziemy śmigać w nowiutkich samochodach (to
dzięki wzrostowi gospodarczemu) po równych jak stół autostradach. Skoro EURO tak dodaje ducha narodowi i mobilizuje
władze do działania, przydałoby się nam parę innych EURO.
EURO zawody zdrowotne postawiłyby na nogi szpitale, EURO
mistrzostwa urzędowe tchnęłyby ducha w biurokrację, a EURO manewry zreformowały armię. Niezbędne byłby także igrzyska kultury, oczywiście w Warszawie.
Dzięki nim OKO i inne stołeczne ośrodki kultury otrzymałyby miliardowe dotacje
na rozwój. Nową siedzibę OKO zaprojektowałby Santiago Calatrava, a ﬁlie modernizował Renzo Piano. Wyposażenie odpowiadałoby najlepszym światowym
standardom. Studio ﬁlmowe rodem z Hollywood, sale wystawowe à la MoMA,
a modelarnie dorównujące standardom NASA… Tylko czy dzięki tym wszystkim
„bajerom” bylibyśmy lepsi? Wątpię. Pracownię artystyczną można stworzyć własnymi siłami w starym magazynie, modelarnię na poddaszu, a studio nagrań
w piwnicy. Tak naprawdę liczy się nasza własna inwencja, która mimo różnych
przeciwności nie zna ograniczeń, bo przecież to ograniczenia tworzą sztukę.
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

L ATO Z M AGA Z YN E M SZ T U K
ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ
NA BEZPŁATNE WARSZTATY PLASTYCZNE
LIPIEC:
wejścia grupowe
poniedziałek:
godz. 10.00-12.00 (02.07, 09.07, 16.07, 23.07)
środa:
godz. 10.00-12.00 (04.07, 11.07, 18.07, 25.07)

ul. Filtrowa 62

wejścia indywidualne
poniedziałek:
godz. 12.00-14.00 (02.07, 09.07, 16.07, 23.07)
środa:
godz. 12.00-14.00 (04.07, 11.07, 18.07, 25.07)
instruktor: Gaweł Kędzierawski

HAPPENINGI:

WS

LIPIEC – 24.07.2007 r., godz. 10.00-15.00
NA DZIKIM ZACHODZIE, Park Szczęśliwice – Ochota

lok. 230
tel. 0 22 659 43 37
kom. 605 366 884

TÊ

P

SIERPIEŃ – 14.08.2007 r., godz. 10.00-15.00
KRAJ KWITNĄCEJ WIŚNI, Park Szczęśliwice – Ochota

WO

LN

Y!

Warsztaty i happeningi ﬁnansuje Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota.

LETNI KURS RYSUNKU I MALARSTWA – LIPIEC 2007
Zapraszamy na miesięczny kurs malarstwa i rysunku.
instruktor: Marek Ejsmond-Ślusarczyk, tel. 0 501 718 601
wtorki, godz.13.00-17.00 i czwartki, godz. 17.00-21.00
25 zł/4 godz., Magazyn Sztuk ul. Filtrowa 62, lok. 230
Jest to kurs dla młodzieży i dorosłych, na różnych poziomach zaawansowania – od osób początkujących po zaawansowane. Intensywna nauka rysunku i malarstwa, Najważniejsze zagadnienia:
opanowanie konstrukcji, zasady kompozycji, perspektywa zbieżna i powietrzna elementy
światłocienia, kolor, faktura, techniki malarskie, martwa natura, model.

LI PI E C W SU R M I E
LATO W TWOIM OKNIE – MALOWANIE FARBAMI ŻELOWYMI
Warsztaty planowane są na 15 uczestników, od 6 roku życia. Każde zajęcia będą trwać 2 godziny. Odbywać się będą 2 razy w tygodniu w SURMIE,
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32.
ZRÓB SAMA – WYGLĄDAJ JAK DAMA. CZTERY SPOSOBY NA MODNĄ BIŻUTERIĘ
Warsztaty będą odbywać się 2 razy w tygodniu. Każdy tydzień przeznaczony jest
na inny projekt. Zrealizowane będą cztery projekty: broszka z ﬁlcu, bransoletka
na krosienkach lub metodą „siateczkową”, korale z modeliny oraz makramy
z użyciem korali obszywanych włóczką.
Warsztaty planowane są na 12 uczestników, od 12 roku życia. Każde zajęcia będą trwać 2 godziny. SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32.
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Centrum Artystyczne „Radomska 13”
wraz z Europejską Akademią Tańca
zapraszają na wakacyjne zajęcia
lipiec-sierpień 2007
ul. Radomska 13/21
wejście „C”
PILATES
ćwiczenia dla Pań
wzmacniające mięśnie brzucha
i grzbietu; szczególnie polecane dla
osób cierpiących na bóle kręgosłupa.
wtorek – czwartek
godz. 17.30-18.30;
wejście jednorazowe – 15 zł
ĆWICZENIA ZDROWOTNE I RELAKSACYJNE
TAI-CHI styl feng to zdrowie,
sprawność ﬁzyczna, harmonia ruchu,
koncentracja umysłu, piękno.
poniedziałek: 18.30-20.00,
środa: 17.00-18.30
KARATE DO starożytny system ćwiczeń
i sztuka walki ćwiczona pod kątem zdrowotnym i relaksacyjnym.
środa: 18.30-20.00
niedziela: 15.00-17.00
JOGA poszukiwanie jedności ciała, ducha i umysłu; umożliwia odkrycie wszystkich naszych możliwości, pozwala na
uzyskanie odpowiedzi na pytanie: kim
jestem? Praktyka asan – pozycji jogicznych, dopracowywanych przez tysiące
lat, w zamierzony sposób działa na każdy mięsień, nerw, gruczoł i narząd ciała
człowieka; czyni ciało silnym, elastycznym i lekkim.
wtorek: 18.30-20.00
czwartek: 18.30-20.00
karnet 120 zł
wejście jednorazowe 20 zł
prowadzenie: nauczyciele z Joga Foksal
BREAKDANCE
środa: 20.00-21.30

WARSZTATY TANECZNE

lipiec
HIP-HOP
FUNKY JAZZ elementy Jazz Rock
Funk Soll
prowadzi Monika Bral
18 VII godz. 20.00-21.30
19 VII godz. 20.00-21.30
karnet 80 zł
20 VII godz. 18.30-20.00
wejście jednorazowe 30 zł

}
}

25 VII godz. 20.00-21.30
26 VII godz. 20.00-21.30
karnet 80 zł
27 VII godz. 18.30-20.00
wejście jednorazowe 30 zł
grupa otwarta, zapisy: (0 22) 659 43 79

WARSZTATY TANECZNE
sierpień
Street Jazz prowadzi Małgorzata Kubicz
27 VIII 20.00-21.30
28 VIII 18.30-20.00
karnet 50 zł
29 VIII 20.00-21.30

}
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rozmowa miesiąca

„Miasto z biało-czerwoną
dziurą w brzuchu”

– rozmowa z Anną Baumgart*

We współpracy z Ośrodkiem Kultury
Ochoty pracujesz nad projektem dotyczącym Warszawy.
Zatytułowałam ten projekt „Warszawa
mon amour”. Wymyśliłam go podczas włóczenia się po mieście – jestem artystą bez
pracowni, kimś kto myśli, pracuje i projektuje w mieście. I to jest trochę dziwne, bo jest
to taki rodzaj bezdomności i jednocześnie
„domności” – miasto jest moim domem.
Mogłabyś zdradzić szczegóły tego projektu?
Chciałabym, żeby przyjął on formę czegoś
pomiędzy performance a warsztatami, aby
uczestnicy wzięli udział w czymś zorganizowanym wokół pojęcia MacGuﬃna „samo
nic” – puste miejsce, czysty pretekst do uruchomienia akcji. Wiele będzie zależało od
tego, czy uczestnicy będą chcieli zareagować
na zadania, które przed nimi postawię.
Czy ten projekt będzie miał na celu odkrywanie ducha miasta, czy raczej odkrywanie siebie w tym konkretnym mieście?
Bardziej odkrywanie siebie i opowiadanie przez siebie, o tym co nas otacza, jaka
jest Warszawa, na ile nas określa, na ile nas
determinuje jej historia, czy inaczej byśmy
się czuli, gdyby to wszystko rozgrywało się
np. we Wrocławiu.
Twoje projekty chyba nigdy w sposób
aż tak bezpośredni nie dotykały istoty
miasta?
Właściwie nie... Chociaż, gdy robiłam targi mody na Pradze, to chciałam pokazać, jak
wygląda warszawska ulica i jak ludzie ubierają się, czy można się tutaj czuć wolnym,
czy można tu sobie pozwolić na jakąś indywidualną ekspresję w ciuchach i co ciuchy
znaczą, co mówią o naszym społeczeństwie,
polityce, demokracji – więc w jakimś sensie
to też było o mieście.
Skąd to zainteresowanie Warszawą, pochodzisz stąd?

WARSZAWA
MON AMOUR

Nie. Ja właściwie jestem z nikąd, urodziłam się we Wrocławiu, ale potem moi
rodzice przez różne perypetie osobisto-zawodowe przenosili się i zmieniali miejsca
zamieszkania.

ty w ﬁlmie fabularnym „Otwórz usta, zamknĳ oczy” w reżyserii Grzegorza Packa,
do którego robiłam scenograﬁę.
Lubisz knajpy, prowadziłaś kiedyś
baumgart cafe w CSW. Czy tu, na Ochocie, masz jakieś miejsca gdzie stale wpadasz, gdzie lubisz przesiadywać?

Które miasto jest dla Ciebie najważniejsze?
Chyba jednak Warszawa.
Dlaczego?
Nie wiem... może dlatego, ze wybrałam to miejsce do dorosłego życia. To jest
miasto inspirujące, dziwne, jest miastem-blizną, miastem, z biało czerwoną dziurą
w brzuchu, jest męczące i dołujące, ale też
jest w jakiś straszny sposób piękne. To jest
miasto grób, a jednocześnie...
Szalenie żywotne!
Właśnie, z taką transową, żywą energią.
Jak np. myślę o Paryżu i widzę co tam się
dzieje, to wiem, że tam już wszystko zostało
zdobyte, wszystkie role zostały rozdane, a u
nas jeszcze wszystko może się wydarzyć.
Mieszkasz na Ochocie. Od jak dawna?
Jak się tu czujesz?
Od 6 lat. Uwielbiam Ochotę i uwielbiam
takie przejawy lokalnej aktywności jak np.
„Ochotnik”. Dziwna jest ta Ochota, jest
Ochota A i Ochota B. Wokół pl. Narutowicza jest tak inteligencko i wyraﬁnowanie,
a już właściwie jeden przystanek dalej jesteśmy w zupełnie innej Ochocie, robotniczej, nawet można powiedzieć dresiarskiej,
strasznie jest to dziwne, ale tam też jest
w moim przekonaniu świetna architektura,
modernizm socjalistyczny, monumentalny
– np. przy Rokosowskiej. Najbardziej lubię
okolice placu Narutowicza – kościół i genialną Filtrową. Jej najbardziej urzekający
mnie fragment znajduje się przy Filtrach,
z białym murem po jednej stronie. Jak się
idzie wzdłuż niego i tylko mĳają Cię tramwaje, to jest tak dziwnie, tak pustynnie.
Zwłaszcza w upał robi się tam południowa
atmosfera. Użyłam tych fragmentów Ocho-

Prawie codziennie pĳę kawę u pięknego,
młodego Włocha w restauracji Non Solo
Pizza. Kawa jest tam wyśmienita, jedna z
lepszych w mieście i żarcie też jest bardzo
dobre. Odkryłam też ostatnio pyszną kawę
mrożoną w Kuferku, niedaleko OKO. To jest
taka restauracja z ogródkiem – brakuje na
Ochocie tych ogródków. Ja jestem kawoszką, więc namiętnie szukam dobrych kaw
w mieście. W tych nowoczesnych knajpach
sieciowych już się nie robi takiej kawy z
lodem i z bitą śmietaną, raczej się blenduje
albo robi inne dziwne cuda. Świetne polskie
żarcie jest w barze Korona na Słupeckiej.
Nie kusi Cię, żeby znowu mieć jakiś
własny lokal?
Tak naprawdę to na Ochocie nie jest najlepiej pod tym względem, brakuje mi takiej
knajpy jak np. Lokalna i być może rzeczywiście sama bym się przymierzała do stworzenia tutaj takiego miejsca, gdyby nie to,
że ceny wynajmu lokali w tej dzielnicy są
ogromne. Ciągle się słyszy narzekania, że
Warszawa jest pustynią, jeśli chodzi o lokale i życie nocne, ale jest tak skonstruowane
prawo lokalowe, że wspólnoty mieszkaniowe mogą zawetować każdą działalność.
Z jednej strony jest to zrozumiałe, bo nikt
nie chce mieć kłopotów, ale z drugiej strony
to się przyczynia do tego, że miasto jest od
godz. 22 martwe. Ja nie wiem jak to rozwiązał Kraków, ale nie sądzę, żeby tam mogły
być takie obostrzenia, bo przecież tam miasto stoi knajpami!
rozmawiała Joanna Rolińska
*Anna Baumgart – artystka intermedialna
zajmuje się video, instalacją, rzeźbą.

autorskie warszataty
anny baumgart
16-21 lipca w godzinach od 14.00-18.00
pierwsze spotkanie:
oœrodek kultury ochoty
ul. grójecka 75, pokój nr 1
informacje na stronie www.oko.pl
na warsztatach poruszamy siê w obrêbie miasta, sztuk wizualnych i nas samych

Zdarzenie inspirowane definicj¹ dzie³a sztuki wspó³czesnej jako czasu do prze¿ycia, punktu wyjœcia do niekoñcz¹cej siê dyskusji (?) definicji
formy sztuki, której pod³o¿em jest intersubiektywnoœæ, tematem centralnym bycie-razem i samo spotkanie pomiêdzy obrazem a ogl¹daj¹cym.
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Dziecięcy zespół wokalny GONG

UŚMIECH

Tradycyjne, wspólne czytanie „Lokomotywy”

Baletniczki z EAT OKO

Zespoły muzyczne z duńskiej szkoły z Byhojskolen

Reelandia

Los Amigos

Grupa bębniarzy Taiko z Hamamatsu w Japonii

Niepubliczna Szkoła
Wokalna im. J. Wasowskiego

Publiczność

Warsztaty ceramiczne

Stoisko Fundacji ABCXXI
- Cała Polska czyta dzieciom

Warsztaty plastyczne
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Podbić Danię piosenkami Wondera

Nasza przygoda z Danią rozpoczęła się
jeszcze w marcu, kiedy to w ramach wewnętrznych przesłuchań w Niepublicznej
Szkole Wokalnej im. J. Wasowskiego zostałyśmy wytypowane do wyjazdu na wymianę studentów szkół muzycznych do Aarhus.
Śpiewamy piosenki Steviego Wondera –
taka decyzja zapadła na wyższym szczeblu
i zaczęły się przygotowania. Ćwiczyłyśmy
intensywnie przez 2 miesiące, aż wreszcie
nadszedł dzień wyjazdu. Nasz skład to: Weronika Kmita, Ewa Pietrynik, Ola Zawadzka,
Róża Jezierska, Malwina Skowrońska, Leticia Blavec i gościnnie Mariusz Obĳalski jako
nasz akompaniator. Nie można zapominać
także o naszym wspaniałym kierowcy, panu
Jarosławie Grzegrzółce. Ruszamy. Nasz cel
to nauczyć się czegoś nowego, podbić serca
Duńczyków i przede wszystkim godnie reprezentować naszą szkołę.
Pierwszy dzień pobytu rozpoczęliśmy
integracyjnymi warsztatami z folkowych

tańców duńskich. Później miałyśmy nagrywać przygotowany przez nas materiał.
W sumie w studio spędziłyśmy dwanaście
godzin, co zaowocowało nagraniem jedenastu utworów. Oprócz repertuaru S. Wondera, każda z nas nagrała jeszcze jedną swoją
solową piosenkę.
Drugiego dnia zobaczyłyśmy spektakl,
przygotowany przez studentów szkoły
artystycznej, mieszczącej się na wyspie
Aero. Wśród wykonawców byli i stypendyści z Polski.
Podczas pobytu poznałyśmy też sposób
pracy uczniów z Front-Session. Tak jak
wcześniej tłumaczył nam Lars, w ich szkole chodzi o wspólne brzmienie i zgranie się
muzyków na scenie, a nie o to by każdy z
nich był świetny technicznie. Tego dnia
wieczorem miałyśmy warsztaty z Henriettą, nauczycielką śpiewu. Razem pracowaliśmy nad interpretacją tekstu i wyrazem
scenicznym.
Wieczory zaś spędzaliśmy
razem z muzykami grupy
Koldfront, z którą szczególnie
się zaprzyjaźniliśmy.
Jedną z atrakcji, jaką zaplanowali dla nas organizatorzy,
była wizyta w domu nauczyciela zespołu latynoskiego,
który mieszka poza miastem.
Tam przeżyliśmy wspaniały
dzień, który przeznaczyliśmy
na relaks i rozluźnienie przed
czekającymi nas następnego
dnia koncertami. Wreszcie
nadszedł upragniony dzień
występów. Zagraliśmy dwa
razy. Duńczycy przyjęli nas
ciepło i z entuzjazmem. Nasz
repertuar (znane piosenki

S. Wondera) oraz zaangażowanie i energia
z jaką śpiewałyśmy spowodowały, że już
w trakcie pierwszej piosenki ludzie zaczęli
tańczyć i śpiewać razem z nami. Było super!
Niestety niedługo po koncercie musiałyśmy
wracać do Polski.
Odjeżdżaliśmy ze smutkiem, ale też ze
świadomością, iż za 10 dni spotkamy się
znów. Pobyt Duńczyków w Warszawie był
troszkę krótszy niż nasz u nich, ale bardzo
intensywny: Jadłodajnia Filozoﬁczna, Indeks, Radio dla Ciebie, Pole Mokotowskie.
Ogromnym wyróżnieniem dla naszego zespołu wokalnego było zaproszenie, abyśmy
zaśpiewały z nimi podczas jednego koncertu w klubie Indeks.
Malwina Skowrońska
Ośrodek Kultury Ochoty poszukuje
dobrego gitarzysty basowego (amatora),
w wieku 19-25 lat, z co najmniej średnią
znajomością języka angielskiego.
Oferujemy wyjazd do Danii
na bezpłatne stypendium w artystycznej
szkole Aeroe Folkehojskole
na wyspie Aeroe.
Pobyt w Danii od 1.09. do 12.12. 2007 r.
Koszt przejazdu pokrywa stypendysta.
Zgłoszenia zawierające
dane personalne wraz z krótkim opisem
dotychczasowych działań
artystycznych oraz numerem
telefonu i /lub adresem e-mailowym prosimy przesyłać na e-mail:
danuta.jampolska@oko.com.pl
(w temacie proszę wpisać słowo DANIA)
Bliższych informacji udziela
Danuta Jampolska tel. (0 22) 822 74 36
lub 0 601 941 753

Plener malarski w Danii

Wyspa Aero. Nieduża, zielona z ogromnymi połaciami rzepaku i nowoczesnymi wiatrakami, oblana wodami zimnego Bałtyku. A na niej miasteczko Aeroskobing z siedemnastowieczną oryginalną zabudową uroczych domków jak z bajki; a w nim szkoła dla muzyczno-aktorsko-malarskich talentów.
Młodych talentów. Ale znalazło się tam i miejsce dla nas, tej starszej młodzieży
(instruktorzy z Magazynu Sztuk, uczestnicy CAT3W, członkinie „Palety” z Radomskiej). Szkoła jest bardzo gościnna. Pani Susana, nauczycielka i malarka, starała się nam
pokazać wszystko, co było możliwe podczas pięciodniowego pobytu: wycieczka po
okolicy, spotkanie z lokalnymi artystami, przejażdżka łódką, „ﬁve o’clock” na kliﬁe.
Był też czas na malowanie. Poza naturalnymi plenerami (brzeg morza, port, uliczki miasteczka) mieliśmy do dyspozycji pracownię malarską z całym „oprzyrządowaniem”. Na koniec Susana obejrzała nasze prace i dokonała korekty. Każdy usłyszał coś
miłego na temat swoich prac, a także wskazówki na przyszłość.
Miło było również spotkać polską zdolną młodzież. Dziewczyny: Sara, Kasia i Zuza
dały nawet popis umiejętności wokalnych na wieczorze pożegnalnym w pensjonacie
Susany i jej męża, Johannesa, zaś chłopcy: Stefan i Remek ćwiczą grę na instrumentach.
Pobyt na tej uroczej wyspie był jak piękny sen. Nasyciłyśmy oczy cudownymi widokami, poznaliśmy wspaniałych i gościnnych ludzi, w szkicownikach i w aparatach
przywieźliśmy mnóstwo tematów do malowania.
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TRIBUTE TO STEVIE WONDER – koncert uczniów
Niepublicznej Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego
Zgodnie z zapowiedziami, 12.06.07 r.,
w klubie Balsam odbył się koncert
uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego poświęcony twórczości wielkiego, amerykańskiego artysty, Stevie Wondera. Przygotowanie
tego koncertu było zadaniem niełatwym zarówno dla uczniów, jak i pedagogów. Poprzedziły go kilkumiesięczne
próby. Utwory S. Wondera pozornie
łatwe i melodyjne, stanowią duże wyzwanie dla wielu wykonawców. Wyma-

gają bowiem rozbudowanego ambitusu (duża skala głosu), poczucia rytmu i
swobodnego poruszania się w różnych
stylistykach muzycznych, bo ich twórca
czerpie inspiracje zarówno z muzyki soulowej, jak i rockowej oraz latino.
Repertuar koncertu obejmował starannie wybrane piosenki. Usłyszeliśmy m.in.:
„Higher ground”, „Knock me off my
feet”, „Don’t you worry bout The thing”
czy „Another star”. Na koniec koncertu wystąpiło tzw. Ciało Pedagogiczne

JAZZ W OKO

18 czerwca w Ośrodku Kultury Ochoty
odbył się koncert kończący cykl koncertów jazzowych „W saloniku u Janusza”.
Była to ostatnia edycja przed wakacjami i zakończona została koncertem
uczniów Niepublicznej Szkoły Wokalnej
im. J. Wasowskiego. Tym razem wystąpili uczniowie prof. Agnieszki Kowalskiej
i prof. Moniki Malec. Uczniom akompaniowali Marcin Kuczewski oraz Piotr
Wrombel, a konferansjerkę poprowadził gospodarz wieczoru – Janusz Szrom
oraz Agnieszka Kowalska. Na program
koncertu złożyły się utwory pochodzące z repertuaru różnych wykonawców,
m.in.: Ewy Bem, Jamesa Scotta, Arethy
Franklin czy Krystyny Prońko oraz utwory
autorskie. Koniec koncertu został zdominowany przez występ zespołu wokalnego przygotowanego przez prof. Martę Radwan. Owacjom nie było końca,
szkoda było się rozstawać, ale cóż...
W cieszącym się dużym powodzeniem
i zainteresowaniem saloniku u Janusza
spotkamy się już po wakacjach. Zapraszamy.
Ewa Kessler

i brawurowo wykonało utwór „I wish”.
Pisząc o tym wydarzeniu muzycznym,
nie należy zapominać o wspaniałych
muzykach akompaniujących uczniom:
W. Majewskiemu, P. Pańcie oraz A. Lewandowskiemu. Następny tego rodzaju koncert planujemy w przyszłym roku.
Iza Puk
(Dyrektor Niepublicznej Szkoły
Wokalnej im. J. Wasowskiego)

DZIEŃ MATKI
Matka to najbliższa osoba dla każdego. Wszystkim Mamom OKO zadedykowało ostatni koncert z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”, który wyjątkowo odbył się w niedzielę 27 maja,
w kościele św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza.
Przed tłumnie zgromadzoną publicznością wystąpili: Sława Przybylska, Jerzy Połomski, Janusz Tylman i „czarny fortepian”.
Koncert składał się z dwóch recitali. W pierwszej części wystąpił Jerzy Połomski,
znakomity polski piosenkarz, który mimo upływającego czasu jest we wspaniałej formie. Śpiewał z wrodzoną sobie lekkością, świetną artykulacją, raz wzruszał,
raz bawił.
W drugiej części wystąpiła Sława Przybylska, znakomita polska piosenkarka,
postać barwna i nietuzinkowa. Duża część publiczności kojarzy ją z takimi piosenkami jak: „Ach, panie, panowie”, „Krakowska kwiaciarka”, „Pamiętasz była
jesień”, „Piosenka o okularnikach”, „Słodkie ﬁołki”, „Tango notturno”, „Patrzę na
twoją fotograﬁę”. Tym razem podziwialiśmy tę wspaniałą artystkę w zupełnie
innym repertuarze. Usłyszeliśmy utwory z jej ostatniej płyty „Modlitwy poetów”.
Wspaniałe teksty Karola Wojtyły, ks. Jana Twardowskiego, Ernesta Brylla, Jana
Kochanowskiego, Marii Konopnickiej i mistrzowsko wykonana muzyka Janusza
Tylmana były prawdziwą ucztą dla ucha, oka i głowy, dedykowaną wszystkim
Matkom.
Ewa Kessler
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NIEZWYKŁA WIZYTA
W dniu 11 czerwca 2007 r. Prywatną
Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy
oraz Prywatne Gimnazjum im. Juliana Tuwima przy ul. Włodarzewskiej zaszczycił
swoją wizytą zwierzchnik diecezji, Jego
Eminencja bp Piotr Jarecki. Dostojnemu
Gościowi towarzyszyli dziekan ksiądz prałat dr Władysław Nowicki oraz proboszcz
paraﬁi pw. Grzegorza Wielkiego, ksiądz
Grzegorz Cwajda.
Duchownych serdecznie powitały: Bożena Bronikowska, dyrektor placówki oraz właścicielki szkoły – Hanna Tuchalska
i Magdalena Zapaśnik. Następnie przedstawiciel Samorządu Szkolnego odczytał krótką informację o szkołach.
Drugą część uroczystości stanowiła prezentacja artystyczna, w trakcie której
uczniowie mieli możliwość przedstawienia swoich umiejętności aktorskich i muzycznych.
Po występach dzieci głos zabrał bp Jarecki, który wyrażał się bardzo pochlebnie o ciepłej, rodzinnej atmosferze, panującej w szkole. Duchowny podkreślał
rolę dialogu, zaufania i jedności w wychowaniu młodych ludzi. Po wspólnej modlitwie udzielił wszystkim błogosławieństwa.
Magdalena Zapaśnik

Warszawskie Mironalia
Tradycyjnie, 17 czerwca chodniki
i zaułki ulicy Tarczyńskiej wypełnił
tłum artystów plastyków, poetów,
aktorów, muzykantów i komediantów, którzy spotkali się, by jak co roku
oddać cześć Mironowi Białoszewskiemu. Wszystkie ogrodzenia, płoty
i bramy, częściowo odnowionej ulicy
Tarczyńskiej, zamieniły się w galerię,
a podwórka i zaułki w sale kinowe
i estrady, na których prezentowały się
wszystkie pokolenia warszawiaków.
Świeżo pomalowane kamienice, rusztowania w zestawieniu ze starymi, ceglastymi murami stworzyły niepowtarzalny klimat tegorocznych Mironaliów,
na których dominowała tematyka warszawska. Organizatorzy – Fundacja
„Sztuka Życia”, Fundacja im. Mirona Białoszewskiego i Ośrodek Kultury Ochoty przypomnieli twórczość trzech wielkich pisarzy i poetów: Mirona Białoszewskiego, Marka Nowakowskiego i Jerzego Ficowskiego.
Przechadzając się ulicą Tarczyńską można było spotkać m.in. „Benka Kwiaciarza” czy Kominiarza, w których wcielili się członkowie Klubu Seniora Ochota. Specjalnym gościem tegorocznych Mironaliów był Marek Nowakowski,
który obchodził 50-lecie pracy twórczej. W podwórku pod nr 12 „Wspominki Starowarszawskie” i „Piosenki Ze Starego Podwórka” Jerzego Ficowskiego
u wielu widzów przywołały wspomnienia, a warszawski Domek Chotomek
przypomniał dzieciom legendy o Warsie i Sawie, Złotej Kaczce i Bazyliszku oraz
wiersze Wandy Chotomskiej o pomnikach w Warszawie.
Finaliści konkursu „MIRON Warszawski – mówić mądrze” i warsztatów artystycznych organizowanych przez Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprezentowali zaś różnorodne wykonania (od czytania, poprzez recytację do śpiewu) utworów Mirona Białoszewskiego. Natomiast nowością tych „Mironaliów”
była Uliczna Gra Literacka pt. „Skąd wy znacie te postacie?”, która spotkała
się z dużym uznaniem uczestników. Imprezę tradycyjnie zakończył wernisaż
w Galerii Zbytniewskich.
Ewa Maślanka
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KABARET RAKI
Kabaret Raki założyła w 2000 r. na Rakowcu Iwona Prugar-Fiedorowicz. Był to
pierwszy w Polsce dziecięcy kabaret. Początkowo liczny, jednak przez to, że zajęcia wymagają czasu i poświęceń, wiele
osób zrezygnowało. Teraz grupa nosi nazwę Grupa Teatralna „Kabaret Raki” i w jej
skład wchodzą trzy osoby chodzące na
zajęcia od początku: Marta Markowska,
Joanna Sierant i Marcin Sierant oraz osoba zmieniająca się: obecnie jest to Katarzyna Staniszewska.
Gramy i dla dorosłych i dla dzieci. Zaczęliśmy od przedstawienia „15 czerwonych
kapturków i 1 wilk”, na którego premierę
przyszła telewizja. Byliśmy również w Radiu Dla Ciebie (graliśmy w czasie audycji).
Często bierzemy udział w konkursach, np.
Minimaks oraz przeglądach teatralnych
np. Mały Azyl, Mój Różewicz. Indywidualnie chodzimy na konkursy typu Warszawska Syrenka czy Mironalia (na Mironaliach
byliśmy też kiedyś grupowo). Jako grupa
braliśmy również udział w Autobusie PROZAicznym (2006 r.). Występowaliśmy w DK
„Rakowiec”, na Polu Mokotowskim:, na
Nowym Świecie i placu Teatralnym, także
w Centrum Handlowym „Reduta” (kilkakrotnie). Byliśmy na przeglądzie twórczości
Gałczyńskiego i imprezie z Wandą Chotomską. Mieliśmy też przyjemność uczestniczyć w warsztatach z Janem Machulskim.
Marta Markowska
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POZNAJMY SIĘ,
BO RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
W czerwcu organizacje zrzeszone w CAL
(Centrum Aktywności Lokalnej) i mieszkańcy środowisk, w których działają, organizują
akcję „Czerwiec Aktywnych Społeczności”.
Każdy CALowicz decyduje (wraz z mieszkańcami!), co chce przedsięwziąć: może to
być pomalowanie klatki schodowej, festyn,
happening albo jeszcze coś innego. Ważne
by zrobić coś wspólnie.
Klub Osiedlowy SURMA ﬁlia Ośrodka
Kultury Ochoty od lat działa w sieci CAL.
Przyjęta przez sieć metoda działania uczy
współpracy na rzecz swojego środowiska,
miejsca, w którym się mieszka, dla ludzi,
z ludźmi i poprzez ludzi. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do strony CAL
www.cal.ngo.pl.
SURMA od kilku już lat wraz z szeregiem ochockich instytucji organizuje w ramach „Czerwca Aktywnych Społeczności”
Festyn Podwórkowy, który jest doskonałą
okazją do poznania siebie, wielu instytucji
i organizacji działających na terenie osiedla
– partnerów tego projektu, a nasze coroczne zawołanie „Razem możemy więcej!”
sprawdza się co rok!
W tym roku, IX Festyn Podwórkowy
„Poznajmy się” odbył się 16 czerwca. Kolorowy korowód prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Płośnicy wraz z mażoletkami
przemaszerował ku uciesze przechodniów
przez osiedle. Razem z korowodem na Festyn przyszli mieszkańcy. Wśród alejek
festynowych każdy znalazł coś dla siebie:
pomalował farbami witrażowymi kubeczek, dołączył do „ludzikowego łańcucha
przyjaźni”, wyruszył w rejs z piratami, wykonał oryginalną biżuterię, posilił się blinami i pysznym domowym ciastem. Dzieci

z radością malowały sobie koszulki i buzie,
biwakowały radośnie z harcerzami, bawiły
się ze Strażą Miejską oraz Policją. Dorośli
natomiast najchętniej korzystali z konsultacji lekarskich. Przez cały czas trwania festynu odbywały się artystyczne prezentacje na
osiedlowej estradzie przed Młodzieżowym
Domem Kultury.
Dzięki wspólnym wysiłkom, kilkumiesięcznym przygotowaniom, obecności
mieszkańców przesłanie, jakie niesie za
sobą hasło „Poznajmy się” znalazło swoje
serdeczne i radosne urzeczywistnienie.
Dziękujemy wszystkim za wspólne
i twórcze działanie. Razem możemy więcej!
A za rok… Zapraszamy na jubileuszowy
X Festyn Podwórkowy „Poznajmy się”.

UWAGA RODZICE!
Zajęcia dla przyszłych przedszkolaków „Od niemowlaka do przedszkolaka” ruszają już w sierpniu. Zgłoszenia
przyjmujemy pod numerem telefonu
(0 22) 822 74 37. Zajęcia odbywać się
będą w poniedziałki o 17.00 i środy o
9.30. Liczba miejsc ograniczona.

SZANOWNA MŁODZIEŻY
W związku z szerzącą się plagą
wyjazdów
wakacyjnych,
wszystkie zajęcia prowadzone w Ośrodku Kultury Ochoty zostają w okresie wakacyjnym zawieszone. Zapraszamy Was na naszą stronę
www.oko.com.pl, znajdziecie tam
informacje o imprezach w ramach
akcji „Lato w mieście”. Dziękujemy za
udział w zajęciach i czekamy na Was
w przyszłym sezonie.

Zespół Klubu Osiedlowego SURMA
ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty
Grażyna Gnatowska
Katarzyna Strzelecka
Paulina Dworzyńska

14 lipca o godz. 10.00
zapraszamy
wszystkie
przedszkolaki z opiekunami
na „Bal przedszkolaka”.

fot. Grażyna Gnatowska, Katarzyna Strzelecka
Paulina Dworzyńska

Impreza odbędzie się
w ogrodzie
„Centrum Artystycznego
Radomska 13”
przy ul. Radomskiej 13/24
zapisy i informacje:
(0 22) 822 74 37

ERA VULGARIS
Żyjemy w czasach wulgaryzmów. Na każdym kroku, w windzie, na klatce schodowej, na ścianach budynków, oknach tramwajowych towarzyszą nam słowa,
zdania, komentarze. Pamiętam, że kiedyś co najwyżej można było zobaczyć
wydrapane serce z inicjałami ukochanej/ukochanego, teraz... świat się zmienił. Już nie dziwią nas wulgarne słowa pośpiesznie pisane na ścianach budynków, nie dziwią nas dzieciaki, dla których wulgaryzmy są znakami interpunkcyjnymi. W sposób zupełnie niezauważalny staliśmy się świadkami zmiany naszej
wrażliwości. Nasza rzeczywistość, świat, w którym żyjemy posiadł tło złożone
z niekończącego się pasma wszystkich dostępnych wulgaryzmów... każdy z nas
mimochodem zmienił się w wulgaryzatora. Moje rysunki są próbą wizualizacji
tekstów, które „po drodze” napotkałem, są komentarzem do nowego tła naszej
rzeczywistości... ERA VULGARIS PANIE I PANOWIE!
Jacek Malinowski
Wernisaż Jacka Malinowskiego, pt. „Fiksacje”
odbył się 21 czerwca w KluboGalerii przy ul. Szajnochy 5, na Starym Żoliborzu.
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NOC CHORWACKA w JADŁODAJNI
Ostatnia przed wakacjami noc etniczna przeniosła zgromadzonych do
Chorwacji, kraju o kształcie rogalika,
okraszonego mnóstwem wysp. Dzięki
współpracy wielu osób i instytucji, noc
19 czerwca miała niezwykły i urozmaicony charakter. Poznawanie Chorwacji zaczęliśmy od niecodziennego,
wyróżnionego na festiwalach, ﬁlmu
„Croatian Dream” Ivo Pervana (muz.
i reż. Matej Mestrović), składającego się
z fotograﬁi tego wybitnego fotografa.
Po pierwszym ogólnym zetknięciu się z
ludźmi i krajobrazem, przenieśliśmy się
do Dubrownika, po którego sekretach
oprowadziła nas Anna Pieńkowska,
studentka slawistyki zachodniej. Jej koleżanka – Anita Zielony – odkryła nam
Zagrzeb. Poznaliśmy co to burek, Maksimir, šminker, etc.
Po zwiedzeniu malowniczych miast
udaliśmy się na prowincję. Ale nie taką
zwykłą, tylko rozśpiewaną i roztańczoną.
Dzięki Narodowemu Ośrodkowi Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
mogliśmy zobaczyć fragment koncertu
chorwackiego zespołu ludowego pieśni
i tańca LADO. Z ogromnego repertuaru
zespołu, obejmującego tańce z różnych
regionów Chorwacji, organizatorzy wybrali: tańce z Prigorja, Slavonii i Bački
oraz pieśni z Podraviny.

Następny punkt programu poświęcony
był ważnej kwestii polityczno-społecznej,
nurtującej współczesnych Chorwatów.
O perspektywach przystąpienia Chorwacji do Unii Europejskiej i wzajemnych
relacjach mówiła Zuzanna Neska, wzbudzając zainteresowanie słuchaczy.
Po polityce przyszedł czas na relaks przy
ﬁlmach animowanych i to z najwyższej
półki, z Zagrzebskiej Szkoły Animacji.
Zobaczyliśmy 4 ﬁlmy, odzwierciedlające trendy występujące w tej dziedzinie
od późnych lat 50. do 90.: „Inspektor
wraca do domu” (V. Mimica, 1958 r.),
„Surogat” (D. Vukotić, 1962 r., zdobywca Oskara), „Satiemania” (Z. Gasparović, 1978 r.) oraz minutowy „I love you,
too” (J. Marusić, 1991 r.).

Chorwacką Noc zorganizowali: Ośrodek Kultury Ochoty, Jadłodajnia Filozoﬁczna, Narodowy
Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji, Podravka Polska, Guccio Domagoj. Patronat honorowy nad imprezą sprawowała Ambasada Republiki Chorwacji, medialny – Radio
Jazz, Poznaj Świat, korba.pl, (op.cit.) i Obywatel.
W imieniu organizatorów szczególnie chcę podziękować za okazaną pomoc, radę i wiedzę: Željce
Janeš Beneti, Katarinie Kirinić, Dubravkowi Venclowi, Bojanowi Bakecie oraz Josipowi Lasićowi.

Ostatnią część imprezy rozpoczęły studentki slawistyki zachodniej, które licznie
zgromadzone zaśpiewały kilka piosenek
chorwackiego zespołu Meritas. Początkowo stremowane (to był ich pierwszy
występ), w towarzystwie swojego lektora Josipa, z każdą nutą coraz śmielej,
poderwały publiczność do zabawy; zabawy przeciągniętej przez niezrównanego DJ Świstaka do białego rana. Ach
te chorwackie rytmy..., no i jedzenie,
i wino, którymi dzięki Ambasadzie Republiki Chorwacji, Podravce Polska oraz
Guccio Domagoj mogliśmy się raczyć.
an
Etniczne Noce odbywają się od stycznia 2006 roku.
Do tej pory Ośrodek Kultury Ochoty zorganizował
13 Nocy: Tybetańską, Azerbejdżańską, Indonezyjską, Ormiańską, Indyjską, Etiopską, Meksykańską,
Irańską, Gruzińską, Kenijską, Rumuńską, Australijską i Chorwacką.

Podczas opowieści o Zagrzebiu..., a tak śpiewa się chorwackie piosenki

Etniczne Noce mają wymiar edukacyjno-kulturalno-rozrywkowy. Interesuje nas pokazywanie
mieszkańcom Warszawy miejsc im nieznanych.
Na Nocach występują osoby, które chcą się podzielić swoją wiedzą na temat konkretnego kraju, regionu, wśród nich są podróżnicy, naukowcy
i osoby zafascynowane danym miejscem. Przybliżamy też dokonania wybitnych postaci kultury
poszczególnych państw, a także prezentujemy
prace artystów-cudzoziemców (plastyków, muzyków, etc.) mieszkających w Polsce.
Program Etnicznych Nocy umożliwia publiczności zapoznanie się ze specyﬁką kultury, historią i
współczesnością wybranego kraju świata. Przygotowując program, koncentrujemy się nie tylko na kulturze tradycyjnej, ale i współczesnych
trendach w życiu kulturalnym kraju. Opowiadamy
także o aktualnych problemach społecznych,
o gospodarce i ekologii.

fot. Renzo Kosinožić, Gastronomija; źródło: HTZ

14

fot. Damir Fabijanić, Šibenik;:) źródło: HTZ
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Etniczne Noce organizowane są przez Ośrodek
Kultury Ochoty przy współpracy z Jadłodajnią
Filozoﬁczną. Przy poszczególnych Nocach współpracujemy z kołami naukowymi, instytucjami kulturalnymi, stowarzyszeniami, wydawnictwami itd.
Wstęp na Noce jest zawsze bezpłatny.

DK Rakowiec”
”

ĆWIERĆ WIEKU
GONGOWANIA cz. 2
Dziesiąty już rok funkcjonuje przy zespole Towarzystwo Gongowe stowarzyszenie rodziców, przyjaciół i sympatyków
GONGu, mające na celu wszechstronną
pomoc zespołowi w realizacji celów artystycznych i wychowawczych. Dzięki chętnej pomocy członków Towarzystwa zespół
wzbogacił się o aparaturę studyjną, dekoracje i kostiumy.
Kadrę zespołu stanowią w całości wychowankowie zespołu: Sylwia Pac – studentka, Julia Kudła i Ola Krupa – uczennice warszawskich gimnazjów oraz kierownik zespołu, którym jest „od zawsze” Jacek
Kowalczyk – pracownik DK „Rakowiec”,
czasem nazywany przez dzieci „Szefuńciem”. Pan Jacek jest najważniejszą osobą
w zespole, prowadzi wszystkie próby, projektuje stroje i rekwizyty do piosenek oraz
spektakli (czasem też sam je wykonuje).
Pisze teksty piosenek, czasem nawet komponuje i aranżuje nowe utwory dla zespołu. Pani Sylwia natomiast zajmuje się na
co dzień utanecznieniem zespołu, pracuje
nad układami tanecznymi, a Julcia i Olcha
– prowadzeniem zajęć z dykcji i innych,
doskonalących warsztat wokalny dzieci.
W ramach działalności wychowawczej
zespół posiada własny, dziecięcy Samorząd, wydaje dziecięcą gazetkę „Przepon-

ka”. Prawie każdego roku organizowane
są letnie lub zimowe warsztaty artystyczne,
których głównym celem jest dalsze szlifowanie talentów. Aktywiści zespołu organizują również kilkudniowe wyprawy turystyczne w góry lub nad jeziora, gdzie można sprawdzić się w sztuce „przetrwania”.
Ulubionym celem wiosennych i zimowych
wypraw jest szczyt Turbacza wraz ze słynnym schroniskiem. Liczne są też tak zwane
oboziki pod namiotami „gdzieś w Polsce”
lub „gdzieś w Europie”.
Zespół posiada własne malutkie studio
nagraniowe, do którego aparaturę i sprzęt
gromadzono przez wiele lat. Co roku,
w miarę posiadanych środków wyposażenie studia jest uzupełniane. Istnieje również stale aktualizowana obszerna witryna
internetowa zawierająca wszystkie informacje o zespole, Samorządzie, kadrze i historii zespołu (www.gong.art.pl).
Na Koncercie Jubileuszowym z okazji gongowego ćwierćwiecza (był to 9232
dzień gongowania), który się odbył 17
czerwca, spotkały się wszystkie pokolenia byłych, obecnych i przyszłych gongowiczów oraz rodzice. Zespół, postarał się
o zapewnienie dobrej rozrywki i fajnej
zabawy na prawie trzygodzinny koncert.
W jego pierwszej części zobaczyliśmy więc
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wznowiony, specjalnie na tę okazję, spektakl muzyczny „To będzie western”. Część
drugą stanowiły, „Wąsy pana Jacka”, czyli
piosenki, piosenki i jeszcze raz piosenki…
Gościem specjalnym koncertu była zaprzyjaźniona z zespołem od początku swego
istnienia Grupa MoCarta, z którą GONG
wielokrotnie miał zaszczyt, przyjemność
i radość występować.
Ważną, bardzo ważną częścią koncertu
była przerwa, kiedy można było podziwiać wystawę „Twarze Dwudziestopięciolecia” – poświęconą dzieciakom, które na przestrzeni dwudziestu pięciu lat
najbardziej zapisały się w pamięci kadry,
a nade wszystko w pamięci „Szefuńcia”.
Ten ostatni stał się też tematem innej wystawy „A nasz pan Jacek” zrealizowanej
przez rodziców dzisiejszych gongowiczów.
Ale najważniejszą niespodzianką przerwy
była możliwość samodzielnego wybicia
prawdziwego medalu pamiątkowego. Kupowano też specjalne koszulki dykcyjne
lub wyjątkowo przyjaznego i ekologicznego hipcia gongowego. Szczęśliwi posiadacze dwudziestu pięciu biletów wzięli
udział w loterii z jednym fajnym fantem.
Jacek Kowalczyk
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Akcja „Lato w Mieście 2007” w Dzielnicy Ochota w dniach 25 czerwca do 31 sierpnia 2007 r.
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota Urzędu m.st. Warszawy, tel./fax (0 22) 822 28 61
koordynator: Elżbieta Szczepankowska
PUNKTY DZIENNEGO POBYTU
Bezpośredni organizator
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.

Program
(rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych zajęć
25.06-27.07.2007 r.
pon.-piątek 8.00-16.00

Ewa Maślanka
823 37 56
659 05 61 wew. 217
Justyna Olszewska
825 14 44
Irmina Doliwa-Strońska
823 41 97

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, dyskoteka, zajęcia plastyczne,
kino, teatr, muzeum, gry i zabawy, wycieczki po Warszawie.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, warsztaty plastyczne,
warsztaty muzyczne, wycieczki po Warszawie, kino, teatr,
muzeum.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, warsztaty literackie
i plastyczne, wycieczka, dyskoteka, teatr, kino, muzeum, zabawy
oraz gry świetlicowe.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia kulturalno-oświatowe,
imprezy, kino, muzeum, konkursy plastyczne, gry i zabawy.
Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia świetlicowe, zajęcia
plastyczne, komputerowe, kino, teatr, muzeum.

Stanisław Piech
822 66 08

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne, muzyczne,
komputerowe, muzeum, kino, teatr, wycieczki po Warszawie.

25.06-24.08.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, dyskoteka, konkursy, wycieczki,
kino, teatr, muzeum, zajęcia na siłowni (od lat 15).

25.06-24.08.2007 r.
pon.-piątek: 7.30-16.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia kulturalno-oświatowe,
imprezy, konkursy plastyczne, gry i zabawy, kino, muzeum.
Gry zespołowe, siłownia, tenis stołowy, basen, zajęcia plastyczne,
muzyczne, komputerowe, wycieczka, teatr, kino, muzeum,
spotkanie ze Strażą Miejską.

30.07-24.08.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.00

Zajęcia rekreacyjno-sportowe, basen, zajęcia plastyczne,
muzyczne, konkursy, kino, muzeum.

30.07-24.08.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.00

Program (rodzaj proponowanych zajęć)

Dni i godziny
prowadzonych zajęć

Jerzy Sawicki
825 24 30

Nauka i doskonalenie gier zespołowych, zajęcia i turnieje
w grach zespołowych (piłka nożna, siatkówka, koszykówka,
tenis ziemny, tenis stołowy) ścianka wspinaczkowa, squash, gry
i zabawy logiczne, turnieje indywidualne, inne zabawy
rekreacyjno-sportowe.

25.06-31.08.2007 r.
pon.-piątek: 9.00-15.00

Jerzy Sawicki
572 90 70
572 90 88
faks: 824 83 85

Pływanie rekreacyjne, zabawy w wodzie, zawody pływackie
– wejścia indywidualne dla dzieci i młodzieży ochockiej za
okazaniem legitymacji, punkty akcji „Lato w Mieście” po
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

16.07-31.08.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-15.00

Piotr Łukawski
822 66 07

Pływanie rekreacyjne na basenie dla dzieci ze stałych punktów
akcji oraz zajęcia na hali sportowej (po uprzednim zgłoszeniu
i uzgodnieniu terminu).

Danuta Wajszczyk
822 48 70, 822 74 37

Nauczanie z wyobraźnią – Mad Science (termin do uzgodnienia
z punktami akcji, wejścia indywidualne).
Warsztaty edukacyjno-artystyczne „Magazyn Sztuk” (termin do
uzgodnienia z punktami akcji, wejścia indywidualne).

Osoba odpowiedzialna
(0 22) i nr telefonu

Nazwa jednostki – adres
SP Nr 280
ul. Gorlicka 3, 01-130 Warszawa
Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Białobrzeska 19
02-364 Warszawa
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
02-325 Warszawa
III Ogród Jordanowski
ul. Wawelska 3, 02-034 Warszawa
SP Nr 10
ul. Jasielska 49/53, 02-128 Warszawa
Zespół Szkół Nr 83
ul. Powstańców Wielkopolskich 4
02-398 Warszawa
Dom Kultury „Rakowiec”
wspólnie z TKKF „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa
SP Nr 23
ul. Wawelska 48, 02-067 Warszawa
OPP przy SP Nr 264
ul. Majewskiego 17
02-104 Warszawa
Punkt świetlicowy SP 264
ul. Majewskiego 17
02-104 Warszawa

Ryszarda Piotrowska
658 34 30
Anna Szwed
822 28 95

Grażyna Zaczek
Jolanta Adamczyk
823 66 72, 823 66 97
Alicja Jabłońska
825 09 38
Krzysztof Grochowski
823 24 38
Krzysztof Grochowski
823 24 38

25.06-13.07.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.00
25.06-27.07.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.00
2.07-31.07.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.30
26.06-24.08.2007 r.
pon.-piątek: 8.00-16.00

30.07-24.08.2007 r.
pon.-piątek: 9.00-14.00

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE
Bezpośredni organizator
Lp

1.

2.

3.

4.

Nazwa jednostki – adres
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dzielnicy Ochota
ul. Nowowiejska 37B
02-010 Warszawa
Hala sportowa
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dz. Ochota
ul. Rokosowska 10
02-348 Warszawa
Pływalnia kryta
Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy Nr 7
ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa

Osoba odpowiedzialna
(0 22) i nr telefonu

25.06-17.08.2007 r.
pon.-piątek: 9.30-14.00 basen
9.00-14.00 hala
Lipiec, sierpień 1 x tyg.
wtorek 11.00-12.00
Lipiec 2 x tyg.
pon., środa: 10.00-12.00
pon., środa: 12.00-14.00

IMPREZY
Lp

2.

Bezpośredni organizator

Nazwa imprezy

Data godzina

Danuta Wajszczyk
822 48 70, 822 74 37

Impreza plenerowa – „Na Dzikimi Zachodzie”
Park Szczęśliwicki.
Impreza plenerowa – „Kraj Kwitnącej Wiśni”
Park Szczęśliwicki.

24.07.2007 r., godz., 10.00-15.00
14.08.2007 r. godz., 10.00-15.00

Danuta Wajszczyk
822 48 70, 822 74 37

Spektakle teatralne raz w tygodniu (poniedziałek).

09.07.2007 r., godz. 11.00
06.08.2007 r., godz. 11.00

Nazwa jednostki – adres

Osoba odpowiedzialna
(0 22) i nr telefonu

Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
02-094 Warszawa
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa

DOŻYWIANIE – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota Urzędu m. st. Warszawy, ul. Radomska 13/21 tel. (0 22) 822 19 08, fax (0 22) 823 20 30

1.
2.

Nazwa jednostki
(punktu żywieniowego)
– adres
Szkoła Podstawowa Nr 10
ul. Jasielska 49/53
02-128 Warszawa
Szkoła Podstawowa Nr 264
ul. Majewskiego 17
02-104 Warszawa

Osoba odpowiedzialna
(0 22) i nr telefonu

Rodzaj wydawanych posiłków

Dni, godziny
wydawanych posiłków

Irmina Doliwa-Strońska
823 41 97

Obiad – dla grup zorganizowanych z punktów
akcji „Lato w Mieście” po uprzednim zgłoszeniu
w danym dniu do godziny 10.00.
Obiad – dla grup zorganizowanych z punktów akcji
„Lato w Mieście” po uprzednim zgłoszeniu
w danym dniu do godziny 10.00.

25.06-27.07.2007 r.
pon.-piątek: godz. 12.00-14.30

Krzysztof Grochowski
823 24 38

30.07-24.08.2007 r.
pon.-piątek: godz. 12.00-14.30

