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Łączność AK

a mojego dzieciństwa jedynymi oﬁcjalnymi napisami związanymi z wojną na okolicznych murach były: „min
niet”, „min nie ma”, „min nie znaleziono”.
Od dłuższego czasu pojawiają się tablice
– niedawno tablica poświęcona Antoniemu
Chruścielowi, „Monterowi”, przy ul. Filtrowej 76. Oczywiście jest też tablica „Reduty
Wawelskiej” (Wawelska 60). Na domu przy
Raszyńskiej 58 – choć jej bohaterka mieszkała pod numerem 56 – znalazła się tablica poświęcona Halinie Nieniewskiej („Irenie Konarskiej”) nauczycielce francuskiego, później wizytatorce szkolnej w dziedzinie nauczania języka francuskiego, która
w 1942 roku została zamęczona na Szucha.
To właśnie Nieniewska i nauczycielka
francuskiego mojej mamy, kierowniczka
łączności Komendy Głównej AK „Ksenia”,
Zoﬁa Kraczkiewicz, przyjmowały mamę
do ZWZ, który potem przekształcił się w
AK. Miejscu zamieszkania Kraczkiewicz

Wracam na Ochotę (30)
i jej licznym znajomym, łączniczki Komendy Głównej zawdzięczały lokalizację
punktów przekazywania poczty – mieściły
się one na Ochocie.
Pierwsza skrzynka kontaktowa do odbierania i oddawania poczty znajdowała
się przy ul. Rapackiego róg Raszyńskiej.
Niestety wkrótce się „spaliła”. Druga była
przy Mochnackiego róg Pługa, tam gdzie
dziś jest ładny ogródek, na parterze; następna przy Słupeckiej 4, czwarta przy
Filtrowej 83. Łączniczki nosiły na małych
karteczkach i bibułkach rozkazy, raporty
od dowódców, fałszywe kenkarty i inne
dokumenty potrzebne na podróż, również
wielostronicowe raporty i żołd (który nazywały pensją) dla siebie, a czasem i dla
dowódców. Z początku nie pobierały żadnego żołdu. To przyszło z czasem.
Póki poczty było niedużo, nosiły ją w „sidolówkach”, czyli puszkach z napisem Sidol – była to nazwa preparatu do czyszczenia metalu, klamek itp. Pewnego dnia, dość
szybko, chyba już w 1941 roku, sidolówka
„wpadła”. Potem zapytano łączniczki, jakie by chciały mieć pojemniki na pocztę
– teczki, torby? Mama poprosiła o pudełko

Krzysztof Trawkowski

Poeta,
tłumacz, radiowiec

N

a ulicy Glogera 3 m. 5, po głośnym
w latach trzydziestych pojedynku
w Wilnie, zamieszkał ponownie
Witold Hulewicz (1895-1941). Ten Wielkopolanin rodem z Kościanek, leżących niedaleko Wrześni, opuścił Warszawę w 1925
roku z powodu rozwodu z Anną Karpińską i plajty ﬁrmy wydawniczej „Hulewicz
i Paszkowski”.
Jeśli chodzi o rozwód, to dla Hulewicza
był to pewien szok, gdyż wracając po czterech miesiącach pobytu w Paryżu, dowiedział się, że jego żona ma nowego męża.
Nowożeńcy mogli tego dokonać pobierając
się w obrządku ewangelicko-augsburskim.
Należy tu dodać, iż Anna Karpińska była
prawnuczką Konstancji Gładkowskiej, słynnej narzeczonej Fryderyka Chopina, a także
siostrą Henryka Karpińskiego, najwyższego
w tamtym czasie mężczyzny w Polsce. Mierzył 2,10 m. Mieszkał na Ochocie na rogu
Grójeckiej i Wawelskiej.
Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie
ﬁrmy, to po Warszawie zaczęło krążyć powiedzonko: „Kiedy się spółkę zakładało,
Hulewicz dał pieniądze, Paszkowski do-
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świadczenie. Kiedy się ją rozwiązywało,
Paszkowski odszedł z pieniędzmi, a Hulewicz z doświadczeniem”.
Nie była to pierwsza plajta naszego bohatera. Jeszcze na początku lat dwudziestych
musiał się pozbyć Kościanek, ponieważ
hodowla koni i udział kościaneckiej stajni
w wyścigach konnych pochłonęły fortunę.
O czasopismach „Ostoja” i „Zdrój” też należy tu wspomnieć, gdyż sztuka i jej propagowanie kosztują. Dwutygodnik „Zdrój”
uważany był za pismo związane z ekspresjonizmem. To tu Hulewicz, jako Olwid,
zamieszczał tłumaczone utwory niemieckich autorów: Elsy Laser-Schüler, Georga
Heyma czy Alfreda Lichtensteina. Już w
późniejszym okresie poza działalnością
publicystyczną i literacką największą rolę
w jego życiu odgrywała praca translatorska – chodzi tu przede wszystkim o takich
twórców jak Rainer Maria Rilke, Tomasz
Mann czy Henryk Kleist.
W kilka tygodni po przybyciu do Wilna,
Hulewicz rozpoczął wydawanie „Tygodnika Wileńskiego”, a potem zainicjował występy Teatru Reduta. Tylko w Wilnie mogła
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do szycia. Wspaniali akowscy specjaliści
od skrytek zrobili mamie świetne pudełko
z podwójnym dnem, dolnym wysuwanym
i wieloma przegródkami na nici, igły, naparstek i oczywiście rozpoczętą robótkę.
Z tym pudełkiem mama dwa razy została
złapana w łapance i mimo że było ono pełne papierów, a Niemcy uważnie je oglądali, niczego się nie dopatrzyli.
Wprawdzie miejsca pobierania poczty znajdowały się na Ochocie, ale łączniczki nosiły
pocztę do lokalów kontaktowych w całej Warszawie. Dowódcą całej łączności Komendy
Głównej był „Kortum”, Antoni Sanojca. Kiedy już trzeci raz mama uciekła z łapanki, Sanojca zadecydował, że musi przejść do „IKo”,
gdzie pracowała Nieniewska, która kierowała
łącznością z obozami pracy dla Polaków.
Mama została przeniesiona już po jej śmierci i pracowała tam wyłącznie z oﬂagami.
Oczywiście łączniczki nosiły pocztę po
całym mieście, do punktów kontaktowych
poszczególnych dowódców, którzy nigdy
nie przyjmowali we własnym domu. A one
nie wiedziały, jak się naprawdę nazywali.
W dzieciństwie znałam niektóre łączniczki. O nich w następnym odcinku

powstać książka o Ludwiku van Beethovenie „Przybłęda Boży”, ponieważ według
Czesława Miłosza: „Chodząc po Wilnie
zwykle albo patrzy się w obłoki, albo patrzy się w dół”. Pomysłem Hulewicza, znanym w całej Polsce, były Środy Literackie.
Gdy w grudniu 1927 roku ruszyła, jako
piąta w Polsce, Rozgłośnia Wileńska Polskiego Radia, nasz bohater został jej dyrektorem programowym. W 1932 roku
8 września przed mikrofonami Rozgłośni
Wileńskiej stanęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura – zwycięzcy sławnego challenge’u. Był to moment szczególny, ponieważ Żwirko urodził się na Wileńszczyźnie,
w Święcianach. Niestety był to ich ostatni
wywiad radiowy, ponieważ w trzy dni później, podczas lotu z Warszawy do Pragi, ich
awionetka RWD-6 uległa katastroﬁe.
Hulewicz, choć bardzo ceniony i lubiany w Wilnie, jednocześnie nie zawsze był
rozumiany. Kontrowersje i różnice zdań
związane z projektem pomnika Mickiewicza (autorstwa Henryka Kuny) pomiędzy
naszym bohaterem a redakcją „Słowa”
doprowadziły do sytuacji, w której jedynym rozwiązaniem stał się pojedynek na
szable. Obaj antagoniści wyszli z niego
lekko ranni, ale rozprawa przed Sądem
Okręgowym o znieważenie Hulewicza
przez „Słowo” została rozstrzygnięta na
korzyść naszego bohatera. Polskie Radio
chcąc uniknąć dalszych nieporozumień
powołało Hulewicza na kierownika wydziału literackiego w Warszawie
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„My tę historię znamy...”
Zasadniczym celem istnienia Muzeum Powstania Warszawskiego jest oddanie hołdu Powstańcom i uhonorowanie Ich walki o wolność. Mając świadomość,
jak bardzo spóźnione są prace nad Muzeum, staraliśmy się, by w jak największym stopniu żyjący Powstańcy mogli uznać je za „swoje”, by się w nim dobrze czuli
i chcieli je odwiedzać. Na początku przedstawiając naszą
koncepcję Muzeum kombatantom, zastanawialiśmy się,
czy nasz odmienny od konserwatywnego styl opowiadania historii znajdzie Ich zrozumienie. Jednak dość szybko
Powstańcy powiedzieli nam: „róbcie swoje Muzeum, dla
swojego pokolenia. My tę historię znamy, budujcie to miejsce
dla kolejnych generacji”.

Ośrodek Kultury Ochoty
i Archiwum Czynu
Niepodległościowego
w Archiwum Akt Nowych
Piąte pytanie konkursowe:
Jakie nazwy nadali Niemcy w czasie
okupacji dzisiejszym ulicom:
ul. Grójecka, Aleje Jerozolimskie,
Aleja Żwirki i Wigury, ul. Raszyńska,
ul. Nowowiejska.
fot. Julia Sielicka

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”.

Dziś, widząc wzruszenie, gdy patrzą na tłumy zwiedzających ekspozycję, mamy
przekonanie, że to miejsce odpowiada również Ich oczekiwaniom.
Jak co roku, w październiku na terenie dzielnicy Ochota odbywają się spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Seniora, w związku z tym chciałbym serdecznie
zaprosić 16 października o godz. 10.00 wszystkich zainteresowanych do Muzeum
Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79. Zgłoszenia będą przyjmowane do
12 października do godz. 15.00.
Jan Ołdakowski
***
Osoby zainteresowane zwiedzaniem Muzeum Powstania Warszawskiego prosimy o zgłoszenia do Ośrodka
Kultury Ochoty, telefonicznie: (0 22) 822 48 70, przez e-mail: oko@oko.com.pl (w temacie prosimy napisać:
Muzeum Powstania Warszawskiego) lub osobiście w sekretariacie Ośrodka, ul. Grójecka 75.

CZY TELNIA
Odnalazła dom
„Chciałam tylko zobaczyć czy tam
z tyłu w ogrodzie są jeszcze róże...?”
Po ponad pięćdziesięciu latach Irena
Kalpas wróciła do domu swojej młodości i
odnalazła... drugi dom.
Wspomnienia autorki tętnią życiem
przedwojennej Warszawy, wydobywają
z nurtów historii sylwetki znanych i mniej
znanych mieszkańców Warszawy. Książka jest wzruszającą opowieścią o świecie,
który już nie wróci, o wiernej miłości i bólu
rozstań... Nie jest jednak tylko sentymentalnym powrotem do przeszłości. Opisane w książce wydarzenie z 26 czerwca
2002 roku wpłynęło na losy Ireny, które
nabrały nowego sensu. Przeszłość połączyła się z teraźniejszością.
Willa przy ulicy Filtrowej 27 należała przed wojną do Julii i Alfonsa Kühnów
– wujostwa autorki, którzy traktowali ją
jak swoją córkę i często gościli u siebie. Po
maturze siostrzenica pani Julii zamieszkała
u nich na stałe. Ciotka i wuj wprowadzali
ją w „wielki świat”. Dom ministra komunikacji w rządzie Walerego Sławka odwiedzało wiele znanych osób. Irena traktowała

ten dom jak własny. Tam poznała również
swojego przyszłego męża (wielką miłość jej
życia), który wraz z rodziną mieszkał w kamienicy przy ulicy Filtrowej 73.
Wojna odmieniła los Ireny. Skończyły się
szczęśliwe lata. Okupacja i powstanie przyniosły wiele tragicznych zdarzeń. Potem nastąpiło kilkadziesiąt zwykłych, szarych lat.
U schyłku życia, gdy wydawało się, że już
nic nowego nie może się zdarzyć, Irena traﬁła z powrotem na ulicę Filtrową. Wracała z
wizyty u swojej okulistki, która z Mokotowa
przeniosła się na Ochotę. Niepostrzeżenie
znalazła się przed domem swojej młodości,
którego nie odwiedzała od czasów wojny.
Potem okazało się, że nieprzypadkowo traﬁła tam tego dnia.
„Ta historia nie ma końca, wciąż trwa”.
Pokazuje, że nawet w wieku dziewięćdziesięciu lat, trzeba mieć nadzieję, a nawet pewność, że można zacząć wszystko
od nowa.
Barbara Stefańska,
Małgorzata Dudkiewicz
„F27, Czy tu jeszcze rosną róże?”
Irena Kalpas, Marcin Ludwicki,
Wydawnictwo Prodoks, Nowy Sącz 2007

Na odpowiedzi czekamy do 20 października (liczy się data nadania listu).

TEATR OCHOTY – PAŹDZIERNIK
3-4.10
5-7.10
10-12.10
13-14.10
17-18.10
19-21.10
27.10
28-31.10

JOHN & MARY
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
DRUGI POKÓJ/KIBICE
ODCHODZIĆ – SEPARATION
SZTUKA
TAMARA L. – premiera
TAMARA L.

Pytanie konkursowe:
Kiedy i gdzie został opublikowany dramat
Zbigniewa Herberta pt. „Drugi pokój”, który możemy oglądać, razem z „Kibicami” Elina Rachnewa, na deskach warszawskiego Teatru Ochoty?
Na odpowiedzi czekamy 9 października,
o godz. 16.00, pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagroda to jedno podwójne zaproszenie
na 14 października 2007 na spektakl złożony z dwóch tytułów: „Drugi pokój”/„Kibice” – do odebrania w kasie teatru w dniu
spektaklu, najpóźniej do godz.18.30.

KONKURS
Pytanie konkursowe:
W którym miejscu znajdowały
się Rogatki Jerozolimskie projektu
Jakuba Kubickiego, rozebrane
przez Niemców w 1942 r.?
Na odpowiedzi czekamy 25.10 (czwartek)
godz. 16.00 pod nr tel.: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 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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Z dziejów Ochoty

Jarosław Zieliński

Medyczna ulica lekarza Oczki

N

iedługa i cicha ul. Oczki ciągnie się
od ul. Chałubińskiego do ul. Lindleya. Wytyczono ją około 1865 r.
jako końcową część ul. Wspólnej, a po raz
pierwszy uwidoczniono na planie Warszawy w edycji z 1868 r. W następnym roku
przedłużenie to odizolowano od znacznie
starszej części ulicy założeniem Ogrodu
Pomologicznego (szkółki drzew i krzewów
owocowych) po wschodniej stronie ul. Teodora (obecna ul. Chałubińskiego). Północną stronę późniejszej ul. Oczki zajmowały
wówczas ogrody – pozostałość folwarku
świętokrzyskiego księży misjonarzy. Stronę
południową stanowiły nieużytki, ale około
1875 r. wielką nieruchomość na planie trójkąta (w obrębie ulic: Wspólnej, Koszykowej i Teodora) zabudowano drewnianymi
barakami Koszar Artylerii (obecnie nr 1-5).
Pawilony, stojące w pierzejach tych trzech
ulic lub na ich bezpośrednim zapleczu,
otaczały obszerny, trójkątny dziedziniec
wewnętrzny. W linii ul. Wspólnej powstały
trzy takie długie baraki. Przed 1890 r. zabudowę wymieniono na murowaną, stawiając
wydłużone budowle parterowe i piętrowe
o typowych dla rosyjskich koszar tej doby,
ceglanych elewacjach.
W 1898 r. ogrody świętokrzyskie ustąpiły miejsca zespołowi zabudowań Szpitala
Dzieciątka Jezus (nr 4), przeniesionego tu
z rejonu pl. Wareckiego (obecnie pl. Powstańców Warszawy). W linii ul. Wspólnej
do 1901 r. powstały tylko parterowe stajnie,
do dziś zachowane, a także pawilon maszynowni i kotłowni, którego oryginalne mury

przetrwały do naszych czasów tylko fragmentarycznie. W latach 1901-1902 na rogu ul.
Żelaznej (obecnie,
na tym odcinku jest
to ul. Lindleya) wybudowano szpitalną kaplicę prawosławną na planie
krzyża greckiego
z ośmiobocznym
bębnem dźwigającym kopułę. Budowla miała formy
zdecydowanie neoromańskie, a nie bizantyjskie i elewacje, w których czerwona cegła kontrastowała z tynkowanymi płaszczyznami. To zestawienie było charakteGmach Korpusu Ochrony Pogranicza – „Budownictwo Wojskowe”, 1935 r.
rystyczne dla wszystkich obiektów na terenie szpitala. szpitala. Bardzo wydłużone dwukondyProjektantem całego założenia był Józef gnacyjne skrzydła spięto u zbiegu ulic
wyższym o piętro segmentem o zaokrąPius Dziekoński.
Do 1902 r. na rogu ul. Teodora (dziś ul. glonym narożniku, skrajnych ryzalitach
Oczki 2) powstał olbrzymi gmach Colle- i piętrach dzielonych zdwojonymi kogium Anatomicum, projektowany przez lumnami korynckimi wielkiego porządAntoniego Jabłońskiego-Jasieńczyka. Bu- ku. Neobarokowy detal był stosunkowo
dowla zastąpiła tzw. Teatr Anatomiczny obﬁty, nisze narożne pierwszego piętra
i prosektorium, które istniały przy ul. wypełniono rzeźbami ﬁguralnymi, w
Zgoda, w sąsiedztwie dawnej siedziby zwieńczeniu zaś znalazła się cała ich gru-

Gmach Collegium Anatomicum – projekt na łamach Tygodnika Ilustrowanego z 1901 r.
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pa dłuta Zygmunta Langmana, usunięta
zresztą po 1918 r.
Na terenie szpitala, ok. 1912 r., po
wschodniej stronie cerkwi, wybudowano
dom naczelnego lekarza w typie piętrowej
willi, natomiast między stajnią a kotłownią
powstał w tym samym czasie trzypiętrowy
dom mieszkalny dla niższego rangą personelu szpitalnego (obecnie ul. Oczki 4).
Obie budowle były utrzymane w tej samej
dwubarwnej konwencji wykończenia elewacji co starsze pawilony. Ich autorem był
zapewne także J.P. Dziekoński.
W epoce II Rzeczypospolitej, w 1921 r.,
opisywany odcinek ul. Wspólnej przemianowano na ul. Wojciecha Oczki, dla
upamiętnienia znanego warszawskiego
lekarza z XVI w. W tych latach rozebrano cerkiew szpitalną, a koszary rosyjskie
zostały przejęte przez Państwo Polskie,
które część gmachów pozostawiło w gestii
odrodzonego Wojska Polskiego, inne zaś
przeznaczyło na odrębne cele. Dwa gmachy od strony ul. Oczki zostały przekazane instytutom medycznym, wchodzącym
ówcześnie w skład struktur Uniwersytetu
Warszawskiego (nr 1 – Instytut Medycyny
Sądowej i nr 3 – Zakład Farmacji Stosowanej). Oba przebudowano w 1925 r. w
formach „dworkowego” neoklasycyzmu
(proj. Tadeusz Zieliński), dobudowując w
roku 1927 kaplicę do pierwszego z nich.
Zapewne w zbliżonym czasie budynek
nr 3, już wcześniej ucharakteryzowany na
parterowy dworek, uzyskał dwa piętra.
W 1933 r. na miejscu trzeciego pawilonu
dawnych koszar powstał funkcjonalistyczny gmach Ambulatorium (proj. Stanisław
Odyniec-Dobrowolski), będący jednocześnie siedzibą Koła Medyków (ul. Oczki 5).
W latach ok. 1930-1932 południowy narożnik ul. Chałubińskiego zabudowano
funkcjonalistycznym, dwuskrzydłowym
i pięciopiętrowym, gmachem dowództwa
Korpusu Ochrony Pogranicza (proj. Piotr
Kwiek i Adam Paprocki), z segmentem
narożnym w całości licowanym płytkami
brązowego klinkieru. Ulicę pokrywał bruk
z kamieni polnych, a oświetlały czteropłomieniowe latarnie gazowe, ale krótko
przed wojną pojawiły się tu elektryczne
„pastorałki”. W tej postaci ulica przetrwała do II wojny światowej, podczas której
został zburzony narożny segment gmachu Collegium Anatomicum oraz pawilon
szpitalnej kotłowni i maszynowni, spłonął
też budynek Zakładu Medycyny Sądowej.
Pierwszy i drugi z wymienionych gmachów odbudowano w zupełnie zmienionej postaci, trzeci zaś zgodnie ze stanem
sprzed zniszczenia. Do rogu ul. Oczki rozbudowano główny gmach Szpitala Dzieciątka Jezus (wykorzystując pusty plac po
cerkwi), także zburzony w 1939 r. i niemal
od podstaw odbudowany. Obecnie ulica
jest gęsto porośnięta drzewami, jej jezdnia
pokryta asfaltem, latarnie zaś są replikami
elektrycznych „pastorałek” i zastąpiły niedawno usunięte oryginały

Zakład Farmacji Stosowanej (Oczki 3) przed 1927 r.
Zbiory Roberta Marcinkowskiego

Instytut Medycyny Sądowej (Oczki 1) – fotograﬁa sprzed 1930 r., w zbiorach autora

Spalony gmach Instytutu Medycyny Sądowej (nr 1) – „Stolica”, 1947 r.
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wspomnienie

Matka nie opuszcza

Nogi coraz częściej odmawiają posłuszeństwa. Jak nie lewe kolano – właśnie, dlaczego
akurat lewe? – to prawa stopa. O pieszej pielgrzymce do Częstochowy nie mam nawet co
marzyć. Pielgrzymuję więc każdego dnia do
Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata
odmawiając po drodze różaniec. W obie strony dwa kilometry. W ten sposób sercem byłem już wiele razy w Częstochowie. Ten mój
pielgrzymkowy szlak przemierzam bowiem
niemalże od dziesięciu lat... Przerwałem go
w grudniu 2006 roku, po tym, jak kierowca
z dwoma promilami we krwi poturbował mi
nogę na przejściu dla pieszych…
Ojca Józefa spotkałem wieczorem przed
kościołem, gdy przyszedłem pokłonić się
Królowej i Jej Synowi. Strzygł żywopłot.
Przedstawiłem się i poprosiłem o spotkanie,
rozmowę...
– Szczególnie interesuje mnie historia
drucianego obrysu ﬁgury Matki Bożej Fatimskiej, który znajduje się w przedsionku
kościoła. A kto inny, jak właśnie nie Ojciec
może mi ją najlepiej opowiedzieć. Ojciec
przy tym przecież był!
– To prawda – powiedział – historia jest
interesująca. Bardzo interesująca. Pasjonująca. Spróbujcie jutro około dziewiątej, będę
miał pół godziny, nie więcej.
– Do jutra. Szczęść Boże.
– Szczęść Boże.
Niestety, do spotkania nie doszło. Ale
nie mam o to pretensji... To przecież czas
rekolekcji (Wielki Post 2006) i Ojca Józefa
nagle zaprosił znajomy proboszcz z innej
warszawskiej paraﬁi, żeby wspomógł tamtejszych spowiedników.
Po kilku dniach przypadkowe spotkanie
w Hali Banacha:
– Zgoda, jutro, też rano.
Byłem punktualny, ale księdza też już nie
było. Znowu gdzieś pojechał, pewnie przygotowuje kolejny koncert. Coś o tym wspo-
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minał. Trzeba bowiem wiedzieć, że nasza
paraﬁa jest wyjątkowo rozkochana w muzyce. Rozśpiewana. Częstym gościem jest
Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, wybitni śpiewacy. Nie zapomnĳmy
też o własnych zespołach działających przy
paraﬁi. Ojciec Józef często przypominał
od ołtarza: „Ten kto śpiewa modli się dwa
razy” i sam dawał przykład, śpiewał nie tylko najgłośniej, ale najpiękniej!
Po świętach Wielkanocnych dopadłem
„naszego proboszcza” – dla paraﬁan Królowej Świata zawsze będzie proboszczem
– wieczorem, przed kościołem. Proponował
abyśmy się „zdzwonili”, ale czułem przez
skórę, że jak się zgodzę na „zdzwonienie”,
to znowu coś ważniejszego mu wypadnie.
Nalegałem, ale grzecznie i w końcu uprosiłem spotkanie na „jutro rano”.
Jest „jutro rano”. Pani w kancelarii paraﬁalnej nie kryje zakłopotania.
– A to znowu pan. Coś się nie możecie
spotkać... Zaraz poszukam księdza Józefa,
najlepiej będzie przez telefon... Nie ma go u
siebie w pokoju... Gdzie on może być? Kręcił
się tu niedawno... O jest, kończy śniadanie z
panem organistą, zaraz przyjdzie.
„Chwalcie łąki umajone” – ojciec Józef
schodził po schodach jak zwykle „śpiewająco”. Zaczął opowiadać: „To było za czasów
głębokiej komuny. Amerykańska Błękitna
Maryjna Armia Pokoju – skupiająca żołnierzy, czcicieli Matki Bożej – postanowiła
odwiedzić z ﬁgurą Matki Bożej Fatimskiej
Wędrującej po Stolicach Świata wiernych
w krajach za żelazną kurtyną, by wspólnie,
przy tej ﬁgurze, modlić się o pokój na ziemi.
Niezwykle śmiałe przedsięwzięcie i kosztowne... Na szczęście armia posiadała własny samolot. Wykupiła miejsce na lotnisku
Okęcie w Warszawie oraz wszelkie usługi
związane z obsługą samolotu przez kontrolerów lotu, mechaników i inne służby.
Zapłaciła oczywiście gotówką, dolarami, na
które komuniści byli wyjątkowo łasi... Oni
modlili się do swojego bożka, Lenina, ale
jeszcze bardziej kochali „zielone” z podobizną Lincolna.
Samolot Błękitnej Armii, z Matką Bożą Fatimską na pokładzie, wylądował szczęśliwie
na Okęciu. Z lotniska do naszego kościółka
było dziesięć minut jazdy samochodem.
Niestety, gdy tylko tajniacy zorientowali się,
jaką Pasażerkę samolot przywiózł, powiadomili swoich przełożonych, a ci polecili
obstawić maszynę milicją. Nie było mowy,
aby błękitni żołnierze mogli wynieść ﬁgurę
z samolotu i pojechać z Nią np. do Częstochowy, do Niepokalanowa albo do kościoła
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Królowej Świata na warszawskiej Ochocie.
Figura została zaaresztowana!
Samolot stał przez trzy dni na lotnisku.
Był pilnowany dzień i noc, zaś jego pasażerowie pojechali modlić się do Częstochowy,
a potem do Niepokalanowa. I właśnie tam

31/2007 OCHOTNIK

zrodziła się myśl, aby zrobić z drutu obrys ﬁgury. Miało to także symboliczne znaczenie:
drut był dla wiernych znakiem, że Matka jest
więziona. Ileż to – jeszcze w tamtych latach
– ludzi więziono za drutami, tylko dlatego,
że odważyli się głośno mówić prawdę.
Rycerze Błękitnej Armii przemycili druciany obrys – nie wiem może użyli jakiegoś
fortelu, ale z pewnością pomogła im w tym
Matka Boża – do naszego kościoła. Podczas
wieczornej mszy świętej, ten wyjątkowy dar
został poświęcony przez księdza biskupa
Władysława Niziołka”.
– Czy miejsce w kruchcie jest dla tak cennego obrysu odpowiednie? Czy nie należałoby umieścić go bliżej ołtarza? – zapytałem ojca Józefa.
– Nie. W ołtarzu mamy przecież Matkę
Bożą Królową Świata, a miejsce w kruchcie
jest najczęściej odwiedzane, można tu wejść
i pomodlić się, oddać Matce hołd, nawet,
gdy drugie drzwi do kościoła, ze względu
na bezpieczeństwo, są zamknięte. Matka
Boska znalazła w przedsionku miejsce dla
Niej najdroższe, przy sowim Synu na Krzyżu – twierdził, nie bez racji, ksiądz Józef.
Po trzech dniach samolot z ﬁgurą Matki
Bożej z Fatimy opuścił Warszawę, w paraﬁi Matki Bożej Królowej Świata na Ochocie
pozostał bezcenny obrys z napisem „Matka nie opuszcza”.
– Ale Błękitna Armia nie dała za wygraną
– kontynuował ksiądz Józef. Mniej więcej po
roku samolot z ﬁgurą z Fatimy wziął znowu
kurs na Warszawę, lecz przezornie wylądował w Pradze, w Czechosłowacji. W ten sposób zmylili czujność polskiej „ubecji”. Tam
jakoś udało się wynieść ﬁgurę z samolotu.
Czcigodna Pasażerka została umieszczona
w autokarze. Autobus wyruszył w drogę
do Warszawy, z zamiarem dotarcia na nasze paraﬁalne święto, odpust w dniu Matki
Bożej Królowej Świata, 22 sierpnia.
Uroczystości odpustowe, które zaszczycił
swą obecnością ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski, rozpoczęły się. Niestety bez Głównego Gościa z Fatimy.

OKO/Ochota
Grand Prix TMGU
amatorów
w szachach 2007

Międzynarodowy Dzień Seniora
Pierwszy października jest dniem niecodziennym. Nie tylko
studenci rozpoczynają rok akademicki. Świętują także wegetarianie (Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu) muzycy (Międzynarodowy Dzień Muzyki), ale przede wszystkim
seniorzy (Światowy Dzień Seniora).

ORGANIZATOR
Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych

Jesień życia wydaje się być czasem wyciszenia, ale też i mądrej radości życia. Choć zdrowie już nie to, wreszcie ma się czas
poświęcić pasjom, na które wcześniej nie starczało czasu.
Seniorom na Ochocie staramy się zaproponować atrakcyjny program działań. Dwa lata temu ochockie kluby seniora
utworzyły CAT3W, czyli Centrum Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku. Projekt
ten zachęca do aktywnego życia na emeryturze, proponuje najszerszą ofertę
kulturalną dla seniorów: wycieczki, spotkania z interesującymi ludźmi, bale, koncerty, zajęcia plastyczne, plenery, gimnastykę oraz różne inne formy czynnego
spędzania czasu.
Wszystkim ochockim seniorom życzę tej pięknej radości, wynikającej z doświadczenia i wiedzy, co w życiu jest naprawdę ważne; radości, którą możemy oglądać i której powinniśmy się uczyć.
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Ludzie wpatrzeni byli w pusty tron
ustawiony obok ołtarza, oczekujący na
Królową Świata!
Nie wiedzieli, że Jej błękitny orszak zatrzymano na granicy z Polską. Odprawa
się przedłużała... To były czasy, gdy każdego podejrzewano o wszystko, a co dopiero
pasażerów z amerykańskimi paszportami.
Na szczęście celnicy i straż graniczna niczego nie zauważyli albo może zauważyć nie
chcieli, może strażnik i celnik przymknęli
oko za kilka dolarów?
– Cóż to była za radość, gdy w trakcie
nabożeństwa wniesiono ﬁgurę Matki Bożej Fatimskiej Królowej Świata! Ani wtedy, ani tym bardziej dziś, po latach, opisać
tego nie sposób. Łatwiej to sobie wyobrazić.
Łzy szczęścia płynęły wszystkim po policzkach. Kościół płakał i śpiewał. Ze szczęścia
– wspomina ksiądz Józef.
Po jakimś czasie, to było już jesienią 2006
roku, spotkałem księdza Józefa – także, jak
za pierwszym razem – przy żywopłocie.
Zbierał pożółkłe, opadłe liście. Poprosiłem,
abyśmy podeszli do krzyża.
– Ten krzyż, to najstarszy zabytek na Ochocie. Stanął tu w 1904 roku, a więc ma już ponad
sto lat! Jest dwa razy starszy od kościoła. Coś
złego się wówczs tu wydarzyło. Może była
jakaś epidemia, bo na krzyżu wyryty został
napis: „OD POWIETRZA, GŁODU, OGNIA
I WOJNY ZACHOWAJ NAS PANIE 1904”.
Przed dwoma laty krzyż poddano gruntownej renowacji, której podjął się inżynier Tadeusz Korupczyński. Drewno było spękane, w
wielu miejscach zmurszałe. Ubytki uzupełniono i wypełniono specjalnymi tworzywami.
Krzyż też nasączono chemikaliami, aby mógł
bronić się przed zębem czasu i szkodliwymi
zanieczyszczeniami, które niesie cywilizacja.
Krzyż wcześniej osadzony bezpośrednio w
ziemi, teraz został przytwierdzony do podłoża za pomocą metalowych szyn. Jest to dodatkowe zabezpieczenie. Zabiegi konserwacyjne

będą teraz wykonywane częściej, niebawem
przewiduje się ponowne nasączanie krzyża
chemikaliami.
Jesteśmy z tego krzyża tak samo dumni, jak
z drucianego obrysu Matki Bożej Fatimskiej.
Wypadek. Zostałem na wiele miesięcy
unieruchomiony. Nie miałem już okazji
spotkać się z „naszym proboszczem”. Gdy
dowiedziałem się o Jego śmierci, pomyślałem, że powinienem się podzielić z mieszkańcami, a w szczególności z paraﬁanami
Królowej Świata, zapisem ostatniej z Nim
rozmowy.
Piętnastego sierpnia 2007 roku odważyłem się, wprawdzie jeszcze o lasce, wznowić
moje codzienne pielgrzymki do Królowej
Świata. Gdy kościół jest otwarty, wchodzę
do środka, ale najczęściej otwarta jest tylko
kruchta. Po oddaniu pokłonu Panu Jezusowi, ukrytemu w Najświętszym Sakramencie, po prawej stronie ołtarza, wpatruję się
przez krótką chwilę w twarz Matki Bożej
obejmującej swymi ramionami niemalże
całą świątynie, cały świat! Jest przecież
jego Królową. Zdarza się, że widzę Matkę
uśmiechniętą... Nie zawsze... Może ktoś powiedzieć: widzimy to, co chcemy widzieć.
Nie. Ja zawsze chcę widzieć Matkę uśmiechniętą, ale Ona tylko czasem się uśmiecha.
Przed Krzyżem, przy którym po raz ostatni spotkałem się z księdzem Józefem, zapalam lampkę. To znak, że tu byłem.
Ryszard Bilski
Ryszard Bilski, od 30 lat mieszkaniec
Ochoty, wieloletni były korespondent
„Rzeczpospolitej” na Bałkanach, autor
6 książek o tym wciąż zapalnym rejonie
Europy. Powyższy fragment pochodzi
z kolejnego, przygotowywanego do druku
zbioru reportaży, ale już nie bałkańskich.
zdjęcia pochodzą z archiwum autora
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TERMIN I MIEJSCE
Cykl rozgrywek składa się z 4 turniejów
rozgrywanych w następujących terminach: 25-IX, 23-X, 27-XI i 18-XII (wtorki).
Początek godz. 17.00. Miejsce: Warszawa-Ochota, ul. Skarżyńskiego 5.
SYSTEM ROZGRYWEK
Każdy turniej rozgrywany jest systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund (przy
małej frekwencji dopuszcza się możliwość rozgrywek systemem rundowym).
Tempo gry: 15 minut dla zawodnika na
całkowite zakończenie partii.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W rozgrywkach biorą udział wszyscy chętni po wypełnieniu zgłoszenia
i opłaceniu startowego. Startowe w
każdym turnieju wynosi: 20 zł dla dorosłych, 15 zł dla emerytów i studentów
do 26 lat z ważną legitymacją, 10 zł dla
dzieci i młodzieży uczącej się z ważną
legitymacją. Członkowie TMGU z ważną legitymacją korzystają z 50% ulgi
przy opłacie startowego.
NAGRODY
W każdym turnieju organizator gwarantuje, przy udziale minimum 10 startujących, następujące nagrody ﬁnansowe:
za zajęcie 1 miejsca 50 zł, 2 miejsca
40 zł, 3 miejsca 30 zł, 4 miejsca 20 zł i za
5 miejsce 10 zł.
W klasyﬁkacji Grand Prix 2007 organizator gwarantuje: puchary za zajęcie
trzech pierwszych miejsc oraz nagrody
ﬁnansowe: za zajęcie 1 miejsca 100 zł,
2 miejsca 60 zł, 3 miejsca 40 zł, a także dyplomy za zajęcie pierwszych
10 miejsc.
KLASYFIKACJA GRAND PRIX 2007
Punktowany jest udział i zajęte miejsce w
każdym z turniejów. Zawodnik za zajęcie
1 miejsca w turnieju 10-osobowym uzyskuje 10 punktów, za zajęcie 2 miejsca
9 punktów itd., ostatni zawodnik otrzymuje 1 punkt. Przy udziale 17 osób zawodnik za zajęcie 1 miejsca otrzymuje 17 punktów, za zajęcie 2 miejsca
16 punktów itd. Następnie sumuje się
wszystkie zdobyte punkty i tak ustalana
jest kolejność Grand Prix. Przy równej ilości zdobytych punktów przez dwóch lub
więcej zawodników pod uwagę bierze
się najwyżej zdobyte miejsce lub dwa.
UWAGI KOŃCOWE
Wyniki poszczególnych turniejów będą
ogłaszane na stronie: www.tmgu.waw.pl
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wywiad miesiąca

Człowiek nie z tego świata

– z Wojciechem Majewskim rozmawia Iza Puk
9 października przypada pierwsza
rocznica śmierci Marka Grechuty.
Co dla Ciebie, jako muzyka jazzowego, było tak niezwykłe i inspirujące w jego twórczości?
Był rok 1999, właśnie ukończyłem Akademię Muzyczną i nie bardzo wiedziałem, co
robić dalej. Ciągnęło mnie w stronę pianistyki klasycznej; od dziecka grałem jazz, miałem na koncie 2 płyty nagrane z zespołem
mojego brata. Wtedy już pasjonowałem się
twórczością Marka Grechuty, ale nigdy nie
przypuszczałem, że kiedyś będziemy razem
pracować. Po jednym z koncertów Grechuty
zapragnąłem poznać go osobiście. Spotkaliśmy się dzień po koncercie, w hotelu Novotel
w Warszawie. Pokazałem mu kilka szkiców literackich dotyczących jego twórczości. Wtedy
żona Mistrza, pani Danuta, powiedziała: „Jeśli jest pan muzykiem to może zrobiłby pan
kilka utworów Marka na jazzowo?” Wiedziałem, że muszę znaleźć takich solistów, którzy
sposobem interpretacji melodii Grechuty
zastąpią brak warstwy poetyckiej i wokalnej.
Poprosiłem o pomoc wielkiego tenora Tomka
Szukalskiego i mojego brata, Roberta Majewskiego, trębacza. Sprawdzili się doskonale. W
roku 2001 ukazała się moja pierwsza płyta ﬁrmowana moim nazwiskiem, zatytułowana
po prostu: „Grechuta”. Gdy zadzwonił do
mnie Grechuta i powiedział: „panie Wojtku
słuchaliśmy z żoną, płyta jest wspaniała”
– byłem w siódmym niebie.
Twoja fascynacja osobą Marka Grechuty jako artysty doprowadziła do
nagrania przez Ciebie płyty z jego
utworami w jazzowych aranżacjach,
a potem do pewnego rodzaju zażyłości, a może nawet przyjaźni między wami…
Obcowanie z nim było dla mnie czymś
niezwykłym. To był człowiek z innej planety, z innej rzeczywistości, żyjący w innym
wymiarze niż większość ludzi. Jednocześnie był niezwykle kulturalny, uprzejmy w
sposób bardzo niedzisiejszy. Emanował cie-

płem. Mimo że kilkakrotnie nazwał mnie swoim
przyjacielem, nie powiedziałbym, że to była
przyjaźń. Raczej wzajemny szacunek i życzliwość.
Grechuta dbał, by zachować dystans między
sobą, a ludźmi, jednak po
wysłuchaniu mojej płyty
„Zamyślenie”, od razu
zadzwonił do mnie i w
kilkunastu zdaniach, w
sposób bardzo fachowy,
zrecenzował moje poczynania kompozytorskie.
Słowem, zawsze mogłem
na niego liczyć.
Co nakłoniło Cię
do napisania książki o Grechucie?
Pomysł napisania książki zrodził się po
nagraniu płyty. Zacząłem pisać szkice i
wgłębiać się w jego sztukę. Gdy Grechuta dowiedział się o moich poczynaniach,
zadzwonił i po prostu wyznaczył mnie
do pisania książki. Uważał bowiem, że
książkę powinien pisać ktoś, kto rozumie
jego sztukę, jest muzykiem i człowiekiem
zaufanym. Sprawy nabrały realnych rozmiarów, gdy wydawnictwo „Znak” entuzjastycznie zareagowało na pomysł napisania biograﬁi Grechuty.
Grechuta bardzo zaangażował się w tę
książkę. Przeprowadziliśmy mnóstwo wielogodzinnych rozmów. Sam zdecydował o
ilustracjach – z 300 obrazów wybrał 16, zaakceptował też moją propozycję listy jego utworów (wersje koncertowe), które miały złożyć
się na towarzyszącą książce płytę. Zdążył ją
przeczytać. Bardzo mu się podobała.
15 października w OKO wraz ze swoim kwintetem zagrasz koncert poświęcony pamięci Marka Grechuty.
Co usłyszymy tego wieczoru?
Zagramy większość jego kompozycji,
kilka moich. Między utworami trochę będę

Wojciech Majewski i Marek Grechuta

o nim opowiadał. On rzeczywiście był tajemnicą, człowiekiem nie z tego świata,
ale kluczem do myślenia o nim są – moim
zdaniem – słowa jednej z jego piosenek:
„by nazwać światło nie trzeba języka wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać”.
Dziękuję za rozmowę.

Wojciech Majewski – pianista, kompozytor, aranżer, pedagog. Pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych. Jego
ojciec Henryk Majewski był jedną z najbardziej prominentnych postaci polskiego
jazzu, brat Wojtka – Robert jest jednym
z najwybitniejszych polskich trębaczy
jazzowych. Jesienią roku 2006, nakładem
wydawnictwa „Znak”, ukazała się książka jego autorstwa pt. „Marek Grechuta
– portret artysty”. Książka okazała się
bestsellerem.

Podczas koncertu będzie można kupić
książkę W. Majewskiego
pt. „Marek Grechuta – portret artysty”.

STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO
SDM wyrosło z męskiego duetu wokalno-gitarowego Krzysztof Myszkowski i Andrzej Sidorowicz, który
powstał w 1984 r. Zespół, zanim ukształtował się w obecnym składzie, przeszedł wiele zmian personalnych. Jest wyjątkową i niepowtarzalną grupą muzyczną w naszym kraju, która gdzie się pojawi
– działa jak magnes. Są reﬂeksyjni i pełni zadumy, ale jednocześnie tryskają humorem i „mrużą oko” w
pastiszowych, ironicznych balladach.
Z cyklu „Wieczory Bardów”, w sobotę 27 października 2007, o godz. 19.00, w kinie Ochota przy ul. Grójeckiej 75 odbędzie się koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo, które wystąpi w składzie: Krzysztof
Myszkowski, Wojciech Czemplik, Andrzej Stagraczyński i Ryszard Żarowski. Organizatorem koncertu
jest Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, www.oko.com.pl
cena biletów: w przedsprzedaży – 25 zł, w dniu koncertu – 30 zł, sprzedaż biletów: kasa OKO ul. Grójecka 75 , tel.: (0 22) 822 48 70,
(0 22) 822 93 69; kasy EVENTIM (dawny ZASP) Al. Jerozolimskie 25, tel.: (022) 621 94 54, (022) 353 93 93; kasa kina Ochota, ul. Grójecka 65
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OKO/Ochota
z Ochoty, Andrzeja Pawluka. Wszyscy zaś zawodnicy otrzymali dyplomy
uczestnictwa.
Atrakcją Turnieju była symultana szachowa z udziałem aktualnej mistrzyni
Europy juniorów Anny Gasik. Patronat
medialny nad imprezą sprawowała Panorama Szachowa.
gz

Szachy na Rakowcu
z udziałem mistrzów
W niedzielę 9 września na Rakowcu został zorganizowany IV Turniej Szachowy Juniorów. Frekwencja przeszła najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Zgłosiło się 46 młodych zawodników,
czyli ponad dwa razy więcej niż w roku
ubiegłym. Turniej rozegrano w trzech
kategoriach wiekowych, sędziowali Ryszard Królikowski i Michał Wengierow.
Nagrody ufundował współorganizator turnieju – Wydział Sportu Rekreacji
dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali wspaniałymi maskotkami, grami planszowymi,
puzzlami, sprzętem sportowym i MP3.
Otrzymali też pamiątkowe puchary,
statuetki i medale.
Nagrodzono też najmłodszego uczestnika turnieju, Szymona Maciążka
(ur. 2001) oraz najlepszego szachistę

lista zwycięzców:

BĄDŹ BEZPIECZNY W MIEŚCIE

w kategorii do 10 lat:
1. Antonina Góra
2. Kinga Pastuszko
3. Dominik Rzeszowski
4. Stanisław Krawiecki
w kategorii do 14 lat:
1. Michał Matuszewski
2. Agata Kowalewska
3. Anna Strzelczyk
4. Mateusz Eggink
w kategorii do lat 18:
1. Piotr Suwara
2. Piotr Wojtuszewski
3. Joanna Góra
4. Marek Błaszczykiewicz
Wszystkim nagrodzonym raz jeszcze
serdecznie gratulujemy i zapraszamy
za rok.

Pogoda bywa przewrotna. Podczas tegorocznej edycji imprezy „Bądź bezpieczny w
mieście” mieliśmy albo piękne słońce albo
ulewny deszcz. O ile na słońce nie można
narzekać, o tyle deszcz mógł zniechęcić ludzi do przybycia w ten wrześniowy weekend na Pole Mokotowskie. Na szczęście
warszawiacy (i nie tylko) – podobnie jak
wszystkie służby, dbające na co dzień o nasze bezpieczeństwo – przybyli na czas i na
dodatek tłumnie. Zaopatrzeni w parasolki,
dzielnie przez cały dzień brali udział w
zorganizowanych na tę okazję pokazach,
warsztatach i wykładach. Wśród atrakcji
zapewnionych przez organizatorów były
m.in. prezentacja robota do neutralizowania ładunków i urządzeń wybuchowych,
pokaz sprawności grupy szturmowej,
prezentacja patrolu konnego, Miasteczko
Ruchu Drogowego i wiele innych. Dodatkowo mieliśmy możliwość zobaczyć nasze
służby w akcji np. podczas pokazu zdarzenia masowego „Wariat drogowy”.
Pogoda bywa przewrotna. Jednak w ten
weekend mogliśmy się przekonać, że zarówno na służby (miejskie i ratownicze),
jak i na ludzi zawsze można liczyć.
Ośrodek Kultury Ochoty, który współpracował przy organizacji tej imprezy
przygotował warsztaty didżejskie oraz
wiele atrakcji na scenie. Wystąpili: Strefa
Country, grupa tańca irlandzkiego Reelandia, zespół tańca nowoczesnego PULS,
para taneczna z grupy ROCKS (która – w
strugach deszczu – zaprezentowała tańce
latynoamerykańskie) oraz Szkoła DJ-ów.
Magda Łuszczyńska

WSPOMNIENIE O ANNIE STRĄBSKIEJ
Późną wiosną 2004 r. przyszła do DK „Rakowiec” na zajęcia grupy „Impresja” wrażliwa delikatna i pogodna dziewczyna. Szybko wrosła w grupę i stała się jedną z nas.
Była życzliwa dla wszystkich. Kochała rośliny, kwiaty, nastrojowe pejzaże. Wyniosła
te swoje zamiłowania ze studiów na Wydziale Projektowania Terenów Zielonych.
Jej balkon na ul. Wiślickiej zawsze przyciągał wzrok przechodniów swoją urodą.
Malarstwo Ani było takie jak Ona – wrażliwe i delikatne, pełne światła, powietrza,
wibrujących subtelnych barw. Malowała to, co kochała. Jej ulubioną techniką była
akwarela. Pastele i oleje miały także prawie akwarelową lekkość i świetlistość.
I taki właśnie Jej wizerunek, lekki i świetlisty pozostanie z nami.
Grupa malarska „Impresja”
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WERNISAŻ W KLUBOGALERII
13 września 2007 r. o godz. 19.00 odbył się wernisaż wystawy malarstwa
Agnieszki Biardzkiej.
Wystawionych zostało 25 prac podzielonych na trzy cykle: akty, archetypy i pejzaże. „Akty” to dynamicznie malowane
obrazy, przedstawiające kobiety w różnych stanach emocjonalnych, począwszy od smutku, przez zmęczenie aż po

euforię. „Archetypy” są osobistymi wyznaniami autorki na temat wewnętrznych
konﬂiktów i fałszywych stereotypów. „Pejzaże” to obrazy z plenerów ostatniego
roku, pełne intensywnego koloru i nastrojowego światła. Wystawa trwa do
11 października codziennie, od godz.
17.00. Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Bardzka – absolwentka liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie.
1988 – dyplom – wystawiennictwo. Od
kilku lat pracuje jako graﬁk komputerowy. Współpracowała przy animacji ﬁlmu „Tytus, Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń”. Ilustrator książeczek dla
dzieci. Od dziesięciu lat zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem tatuażu
artystycznego. Od dwóch lat prowadzi
zajęcia z malarstwa sztalugowego dla
dorosłych w Magazynie Sztuk.
Wystawy:
2005
– wystawa poplenerowa,
Wodozbiór, Łazienki Królewskie.
2006
– wystawa na Ukrainie, Iwano-Frankowsk (Pałac Chodkiewicza)
– wystawa grupowa, Biblioteka
Publiczna w Raszynie
– wystawa poplenerowa,
Wodozbiór, Łazienki Królewskie
2007
– wystawa poplenerowa,
Galeria Rosyjska, Wilnio, Litwa
– wystawa indywidualna,
Klubogalera,Warszawia

KOMPANIA TANECZNA W KOSZĘCINIE

Kompania Taneczna – jesteśmy zespołem działającym przy Centrum Artystycznym „Radomska 13” pod czujnym okiem Karoliny Kroczak (instruktorki
tańca współczesnego w Europejskiej
Akademii Tańca). W lipcu doskonaliłyśmy nasze umiejętności taneczne
podczas dziesięciodniowego pobytu
w zespole pałacowo parkowym w Koszęcinie (siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”), uczestnicząc w 2. edycji
Międzynarodowej Letniej Szkoły Tańca
Współczesnego.
Warsztaty skierowane są zarówno do
profesjonalistów, jak i amatorów stawiających pierwsze kroki w tańcu. Są
doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi pasjonatami tej dziedziny i zgodnie z założeniem projektu
mobilizują do wytężonej pracy. W tym
roku uczestnicy (łącznie 74 osoby, w
tym także goście z Rosji i Litwy), oprócz
tańca współczesnego, mieli możliwość
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brania udziału w takich zajęciach jak
brodway jazz, tańce żydowskie, balet,
tańce ludowe, ﬂamenco i funky.
Na miejsce przyjechałyśmy pełne
obaw, ale magia i pozytywna energia,
jakie otaczają siedzibę Zespołu Pieśni i
Tańca „Śląsk” szybko pozwoliły nam się
zaaklimatyzować. Zajęcia zaczynały się
po śniadaniu. Najpierw z panem Michaiłem Zubkowem (choreografem i pedagogiem zespołu pieśni i tańca „Śląsk”,
jednym z pomysłodawców projektu)
miałyśmy taniec współczesny. Następnie jazz, z panem Joachimem Sautterem
(doświadczonym instruktorem z Francji).
Po obiedzie kolejne zajęcia: taniec klasyczny, gdzie wytrwale walczyłyśmy z
drążkiem pod opieką pani Mileny Jurczyk
(pedagoga tańca z gdańskiej szkoły baletowej, pracującej jako konsultant sędzia i ekspert w zakresie techniki tańca).
I znów taniec współczesny, tym razem z
panią Katarzyną Skawińską (inicjatorką
projektu, choreografką, wykładowcą
tańca współczesnego i kompozycji, założycielką teatru tańca DF w Krakowie),
która wyciskała z nas siódme poty. Choć
ze zmęczenia ledwo mogłyśmy dowlec
się zna salę, potraﬁła wykrzesać z nas
ogromne pokłady energii. Z początku
myślałyśmy, iż przynajmniej na jodze będzie można zrelaksować się i odpocząć,
ale nasze nadzieje zostały szybko rozwiane przez Romana Grzeszykowskiego (założyciela szkoły „Sadhana” w Krakowie).
Już w pierwszym dniu doskonale uświa-
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domił nam, iż joga to nie kolejne zajęcia
w stylu ﬁtness, ale ćwiczenia dla wojowników hartujące ducha i ciało, wyrabiające wole walki. Po zajęciach z naszej woli
walki pozostawała tylko mokra plama na
podłodze, a z ciała niewiele więcej.
Oprócz części praktycznej warsztatów, uczestnicy mogli także oglądać
ﬁlmy i słuchać wykładów na tematy
związane z tańcem, z czegoj chętnie
korzystałyśmy.
Anna Honorata Dziadosz
Kompania Taneczna 13

KABARETOWA SCENA OKO
11 i 25 października
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO
ul. Grójecka 75
godz. 20.00
cena biletów: 30 zł

sprzedaż biletów:
kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja biletów: (0 22) 822 48 70, (0 22) 822 93 69

ﬁlie
KAMIENIEC PODOLSKI 2007
Kamieniec Podolski – to jedno z najciekawszych miast w zachodniej części Ukrainy, położone na skalnym cyplu otoczonym wodami rzeki Smortycz.
Miasto jest od wieków wpisane w historię Polski, jako miejsce bitew i oblężeń oraz
najpotężniejsza warownia Rzeczypospolitej. Dla wielu stanowi bezpowrotnie utracony symbol dawnej świetności Polski.

uwiecznione
w kadrze
Dzień otwarty w OKO
9 września 2007.

Zachwyca każdego odwiedzającego zarówno malowniczością swego położenia,
jak i pięknem zabytków. Stara część miasta otoczona jest głębokim jarem, na dnie
którego płynie Smotrycz. Jedyne dojście, Most Turecki, zamyka bryła zamku.
W mieście przez stulecia żyły różne narodowości, z których każda miała swój samorząd, dlatego wszystkie poszczególne dzielnice posiadały własny rynek i ratusz.
Na środku rynku polskiego, naprzeciw katedry, wznosi się polski magistrat, stanowiący mieszankę stylów architektonicznych, od gotyku po wiek XIX.
Zabytkowe budynki, wieżyczki zamku i kościołów oraz mieszkańcy malowniczo
położonego Kamieńca – to temat prac plastycznych i fotograﬁcznych młodych
artystów, dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy. Efekt ich działań mogliśmy oglądać
na wystawie w Centrum Artystycznym „Radomska 13” zrealizowanej w ramach
wieloletniego projektu „Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji”. Patronat nad projektem sprawuje Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy,
p. Maurycy Wojciech Komorowski. Autorem i koordynatorem projektu od 2000 r. jest
Witold Dzięciołowski.
Od kilku lat młodzież polska i ukraińska w ramach projektu może uczyć się wspólnej historii oraz spędzać ze sobą czas w trakcie wzajemnych odwiedzin i plenerów
plastyczno-fotograﬁcznych.
***
20.09.2007 r. na Radomskiej odbył się uroczysty wernisaż VII Pleneru Malarskiego
i Fotograﬁcznego – „Kamieniec Podolski 2007”. Oprawę plastyczną wystawy przygotowała Marta Rutkowska.
Zwracając się do licznie zgromadzonej młodzieży z ochockich gimnazjów i liceów, burmistrz Maurycy Wojciech Komorowski podkreślił potrzebę i wartość tych
sąsiedzkich spotkań. Są nie tylko żywą lekcją historii, lecz także tworzeniem przede
wszystkim nowej rzeczywistości jednoczącej się Europy.
Dorota Latos

fot. Łukasz Krawczyński

SZCZĘŚLIWA SOBOTA NA SZCZĘŚLIWCACH
Lato żegnało się z nami ciepło i słonecznie. 22 września w Parku Szczęśliwickim,
podczas V Rodzinnego Pikniku Integracyjnego było barwnie i naprawdę radośnie.
Wśród licznych stoisk i atrakcji, Centrum Artystyczne „Radomska 13” wyróżniało się
m.in. sporą gromadką grzybków, które pracowicie ozdabiały swoje jesienne kapelusze. Mamy, babcie, ciocie, córki i wnuczki oraz mali i duzi panowie chętnie
wykonywali ozdobne świeczniki z różnokolorowych ziaren zbóż oraz grzechotki z
orzechów. Maluchy malowały obrazy na styropianowych płytach, a trochę starsi
samodzielnie wykonywali róże i inne kwiaty, które wyglądały zupełnie jak prawdziwe.
Stoisko naszego Centrum ozdobione wrzosem, kasztanami, orzechami i czerwonymi jabłkami pachniało wrześniowym słońcem i zapraszało na Radomską 13/21,
gdzie przez cały rok jest równie interesująco.
Dorota Latos
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PA Ź D Z I E R N I K

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI
Od października, zapraszamy na nowe zajęcia z języka angielskiego
dla dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzone nowatorską metodą
„Kraina Baśni”.
Gwarantujemy: kompetentnych prowadzących, książeczki i płyty
CD, system gazetek informacyjnych, zajęcia pokazowe, teatrzyk na
koniec roku, doskonałe rezultaty pracy.
Zajęcia we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.
zapisy:
OKO, ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 74 37
e-mail: oko@oko.com.pl
informacje:
Marta Niewiadomska, tel.: 502 156 226
e-mail: warszawa@krainabasni.pl

PIERWSZY KROCZEK
Kochana mamo,
Wiem, jak bardzo kochasz swoje Maleństwo. Ale wiem też, jaka czasami jesteś zmęczona i znużona. Że przeżywasz trudne chwile, chwile
zwątpienia i zniechęcenia.
Dlatego powstało to miejsce – już kilka lat spotykają się u nas młode
mamy. Ciepła atmosfera, wspólna rozmowa, możliwość podzielenia
się problemami, które często, wbrew temu co myślisz, są typowe. Do
tego kawa, herbata. Naprawdę znajdziesz u nas chwile wytchnienia. A Twój maluch pobawi się z innymi dziećmi w naszej małej sali
zabaw. Obecność psychologa pozwoli na rozmowę o Bardzo Poważnych Kłopotach lub po prostu pomoże rozwiać Twoje wątpliwości dotyczące spraw rozwoju i wychowania dziecka.
Zapraszamy od 1 października,
we wtorki i czwartki, godz. 10.30-12.30.
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17.
spotkania bezpłatne

OTWARCI NA WYZWANIA
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
oraz Dom Kultury „Rakowiec” serdecznie zapraszają na TARGI PRACY.
W programie:
– spotkanie z pracodawcami, możliwość zapoznania się
z ofertami pracy,
– spotkanie z przedstawicielami ﬁrm edukacyjnych i szkoleniowych,
organizacjami pozarządowymi,
– zajęcia grupowe i spotkania indywidualne z doradcami,
zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej,
Klubów Pracy, Młodzieżowego Centrum Kariery,
– informacje na temat programów realizowanych przez OHP
(w tym współﬁnansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).
2 października 2007
godz. 10.00-15.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
(dojazd autobusami
linii 136, 157, 147, 175, 186, 188, 512)

W A R S A W DJ FEST „Zostań Didżejem”
Warsaw DJ Fest to święto DJ-a. Na siedmiu scenach zagrają najlepsi,
dadzą pokazy swoich umiejętności, przeprowadzą warsztaty praktyczne. Dla wygody gości festiwalu każdą ze scen otoczymy relaksacyjnymi
ogródkami, zapewnimy także wiele atrakcji na świeżym powietrzu.
Honorowy patronat nad Warsaw DJ Fest objęła Prezydent Warszawy,
Hanna Gronkiewicz-Waltz. Impreza współﬁnansowana ze środków Biura
Kultury Urzędu m.st. Warszawy.
6 października 2007, godz. 12.00-22.00, Pole Mokotowskie
organizatorzy: Ośrodek Kultury Ochoty, Fundacja Cinema Art
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02.X

TARGI PRACY
„Otwarci na wyzwania”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10.00-15.00, wstęp wolny

06.X

WARSAW DJ FEST
Pole Mokotowskie
godz. 12.00, wstęp wolny

06.X
07.X

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Jesień komponowana liśćmi”
cykl dwudniowych praktycznych spotkań dla wszystkich tych,
których zachwyca piękno kompozycji ﬂorystycznych
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-15.00, koszt: 50 zł od osoby; zapisy osobiście
lub tel. (0 22) 823 37 56; liczba miejsc ograniczona

07.X

IV PIKNIK POLOWY
Pole Mokotowskie
godz. 11.00, wstęp wolny

11.X

KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 30 zł

13.X

SPOKO, czyli SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
„W cieniu wieży Eifﬂa”
rezerwacja miejsc: 10 i 11 października
tel. (0 22) 822 74 37, e-mail: spoko@oko.com.pl
godz. 11.00, wstęp wolny

13.X

WERNISAŻ III POPLENEROWEJ WYSTAWY
PRACOWNI PLASTYCZNYCH OŚRODKA KULTURY OCHOTY
Galeria Wodozbiór, Łazienki Królewskie
godz. 13.00, wstęp wolny
wystawa czynna od 13.10. do 9.11.2007
w godz. 11.00-17.00 (oprócz poniedziałków)

13.X

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
w ramach obchodów Dnia Papieskiego odbędzie się koncert
Marcina Stycznia, pt. „Pieśń o Bogu ukrytym” do wierszy
Karola Wojtyły; artyście towarzyszyć będą Kuba Chmielarski
(gitara), Filip Krzemień (instrumenty klawiszowe);
komentarz: Grzegorz Łęcicki
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

14.X

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Kraina westernu – Indianie i kowboje”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

14.X

WARSZAWSKIE URODZINY KUBUSIA PUCHATKA
biletem wstępu na imprezę jest rysunek przedstawiający
Kubusia lub jego przyjaciół
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 12.00, wstęp wolny
zapisy: tel. (0 22) 822 74 37, e-mail: oko@oko.com.pl

15.X

XV PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY
ostateczny termin składania prac
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

15.X

JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza”: „Ocalić od zapomnienia” – koncert
zespołu Majewski Quintet poświęcony pamięci
M. Grechuty w pierwszą rocznicę śmierci
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

17.X

ARTYSTYCZNY PLON 2007
prezentacje poplenerowych prac plastycznych seniorów z Ochoty
Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, IV piętro, ul. Grójecka 17a
godz. 15.00, wstęp wolny

OKO
ﬁlie
PA Ź D Z I E R N I K
TONA, CZYLI TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
„Zwierzę/nia” – prezentacja szkiców i rysunków
Agnieszki Miareczko
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Rym cym cym, rym cym cym, gdzieś mi z głowy uciekł
rym – wiersze Małgorzaty Strzałkowskiej”
rezerwacja miejsc: tel. (0 22) 822 74 37, oko@oko.com.pl
godz. 11.00, wstęp wolny
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Biżuteria – kolczyki”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00-15.00, koszt: 60 zł od osoby;
zapisy do 15 października 2007,
osobiście lub tel. (0 22) 823 37 56;
liczba miejsc ograniczona
TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
„Odzienie nie dla mody, ale dla wygody” – tkactwo,
hafciarstwo, koronkarstwo
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 12.30-15.30, wstęp wolny
WARSZAWSKIE HISTORIE
„Gra miejska dla dzieci: Nowe Miasto bez tajemnic”
zbiórka pod kościołem Sakramentek na Rynku Nowego Miasta
rezerwacja miejsc: tel. (0 22) 822 74 37, oko@oko.com.pl
godz. 11.00, wstęp wolny
OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
zwiedzanie kościoła św. Jakuba Apostoła
godz. 15.00, wstęp wolny
WIECZÓR CHLEBA
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.30-20.00, koszt: 10 zł; liczba miejsc ograniczona
KABARETOWA SCENA OKO
Kabaret pod Egidą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 30 zł
RANDW, czyli RODZINNA ANIMACJA
NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Halo, halo, tu ptasie radio”
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wyłącznie za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 24 i 25 października w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA
WIECZORY BARDÓW
koncert zespołu Stare Dobre Małżeństwo; wystąpi
w składzie: Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik,
Andrzej Stagraczyński i Ryszard Żarowski
Kino Ochota, godz. 19.00, cena biletów: w przedsprzedaży – 25 zł, w dniu koncertu – 30 zł
XI JESIENNY KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLI
termin nadsyłania prac
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
JAPOŃSKA NOC W JADŁODAJNI
w programie m.in.: pokazy slajdów, mini wykłady,
smaki Japonii, etc.
Jadłodajnia Filozoﬁczna, ul. Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny
TYDZIEŃ KULTURY CHRZEŚCIJANSKIEJ
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„W świecie munduru”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

Z WOLONTARIATEM W D U S Z Y …
jest wielki nie przez to,
Co ma, nie przez to, kim jest, lecz
Przez to, czym dzieli się z innymi
– Jan Paweł II

19.X
20.X
20.X

21.X

21.X
21.X

W tym roku już po raz czwarty z inicjatywy Klubu Osiedlowego
SURMA, ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty, zorganizowane zostanie Dzielnicowe Święto Wolontariusza, czyli Wolontariat z Ochotą, pod patronatem
Burmistrza Ochoty. Święto organizujemy wspólnie z wieloma organizacjami oraz instytucjami, które od dawna propagują ideę wolontariatu
w swoich placówkach. Jego celem jest integracja ochockich wolontariuszy i promocja tej idei.
Obchodzony 5 grudnia, Międzynarodowy Dzień Wolontariatu, to dzień
szczególny dla ludzi, którzy chcą pomagać innym i dzielą się swoją
wiedzą, czasem, sercem. W tym roku jego program będzie bogatszy
o liczne atrakcje. Na pewno każdy z przybyłych uczestników znajdzie
coś dla siebie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby włączyć się w organizację tego wydarzenia serdecznie zapraszamy i prosimy o kontakt z
Grażyną Gnatowską, tel. 0 500 196 751.
Paulina Dworzyńska
Koordynator Wolontariatu
Klub Osiedlowy SURMA

Zwie r z ę / n i a
TONA, czyli Towarzystwo Opieki nad Artystami ma
zaszczyt zaprosić Państwa na Zwierzę/nia – prezentację szkiców i rysunków Agnieszki Miareczko.
Agnieszka Miareczko jest osobą obdarzoną wrażliwym
spojrzeniem na otaczający świat. Szczególnym obszarem zainteresowań są rośliny i zwierzęta. W rysunkach
i szkicach obecne są: radość, optymizm, empatia.

24.X

wernisaż: piątek 19.10.2007, godz. 18.00
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. (0 22) 823 04 32
Wystawę można oglądać do 26.10.2007.
Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne.
wstęp wolny

25.X
27.X

27.X

29.X
29.X

OCHOCKIE SPOTKANIA HISTO R Y C Z N E
Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników
Starej Ochoty na zwiedzanie kościoła św. Jakuba Apostoła. Varsavianista Jarosław Zieliński
opowie o historii budowy, a ciekawe detale architektoniczne wskaże w rzeczywistości. Gdy już
wszystkie mury zostaną obejrzane, w salce katechetycznej odbędzie się jeszcze pokaz starych
zdjęć. Na spotkanie zapraszam w niedzielę 21 października. Początek
o godz. 15.00 na schodach świątyni.
Gabriela Gab

AUTORSKA PRACOWNIA INTERMEDIALNA
Prowadzona przez artystkę sztuk wizualnych Annę Baumgart. W pracowni zajrzymy w różne rejony codzienności, zakamarki środowiska,
w którym żyjemy. Zastanowimy się, co dla nas wynika z nierozerwalnej
triady, jaką jest natura, kultura i środowisko medialne.
Zapraszamy w każdy wtorek od 18.00-21.00
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62, lok. 230
Pierwsze spotkanie
13 października 2007 o g. 12.30
w Ośrodku Kultury Ochoty (sala nr 1)
Zapisy: tel. (0 22) 822 48 70 , www.oko.com.p
e-mail: anna_baumgart@poczta.neostrada.pl
oko@oko.com.pl

04.XI
10.XI
11.XI
31/2007 OCHOTNIK
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ﬁlie
PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ
pomoc w załatwianiu spraw w urzędzie, napisaniu
pisma odwoławczego, procesowego, cv, itp.
termin: poniedziałek 18.00-20.00
ZACZAROWANY KOCYK
zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat, opowiadanie
bajek, gry i zabawy, warsztaty plastyczne
termin: środa 17.30-18.30
PIERWSZY KROCZEK
spotkania dla mam i dzieci w wieku od 0 do 3 lat
termin: wtorek, czwartek 10.30-12.30
MODELARSTWO
składanie modeli, sklejanie samolotów, latawców.
zajęcia dla początkujących
termin: środa 18.00-19.30
STARA SZAFA – NOWE POMYSŁY
Jeśli masz powyżej 12 lat zapraszamy Cię na
warsztaty.
termin: wtorek 16.30-18.00
BABSKI KRĄG
twórcze spotkania dla kobiet młodych i dojrzałych
termin: wtorek 18.30-20.00
SZACHY
dla dzieci, które znają podstawowe ruchy
termin: wtorek 17.00-18.30
POZNAJ SWOJE MOŻLIWOŚCI
– PRACA Z KOMPUTEREM
kurs komputerowy dla osób starszych
trwają zapisy: listopad
WOLONTARIAT
Jeżeli chciałbyś zostać wolontariuszem – przyjdź,
zapytaj, zajrzyj!
dyżury koordynatora: wtorek 15.30-16.30,
piątek17.00-18.30
e-mail: paulina.dworzynska@oko.com.pl
TONA czyli Towarzystwo Opieki nad Artystami
Jeżeli jesteś artystą amatorem i chciałbyś swoje
prace pokazać innym, pomożemy Ci zorganizować wernisaż, wystawę, koncert.
termin: piątek 18.00-20.00
kontakt: agata@daleka.net, surma@oko.com.pl
PIANINO
nauka gry na pianinie dla dzieci młodszych;
przyjęcia po wstępnym przesłuchaniu
trwają zapisy: listopad
FILATELIŚCI
spotkania hobbystów
termin: czwartek 16.00-18.00
SENIORZY
spotkania przy herbatce, w doborowym towarzystwie
termin: niedziela: 15.00-20.00
KOMIKSOWO
Jeżeli potraﬁsz rysować, chciałbyś nauczyć się
tworzyć historyjki obrazkowe, to są zajęcia dla
Ciebie.
termin: piątek (co dwa tygodnie) 18.00-19.30
ZABAWY Z MATEMATYKĄ
dla dzieci z klas 3-4 i 5-6
zabawy logiczne, łamigłówki
termin: poniedziałek 17.00-17.45 (klasy 3-4),
18.00-18.45 (klasy 5-6)

CENTRUM ARTYSTYCZNE „RADOMSKA 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
www.radomska13.art.pl
TRADYCJA PO POLSKU
– Rodzinne Zabawy Ludowe
Druga edycja cyklu bezpłatnych spotkań niedzielnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą poznać zwyczaje,
obrzędy, tradycje polskie i bawić się na ludowo.
W tym roku szerzej zajmiemy się prezentacją zawodów, które odchodzą w zapomnienie oraz przedstawimy sylwetki ich
przedstawicieli. Do współpracy tradycyjnie
zaprosiliśmy Muzeum Etnograﬁczne w Warszawie, twórców ludowych z całej Polski.

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
BIŻUTERIA – kolczyki
prowadzący: Joanna Szyber.
Nowy cykl warsztatów artystycznych – bogactwo
stylów, inspiracji i wzorów.
koszt: 60 zł od osoby;
zapisy do 15 października 2007
osobiście lub tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl;
liczba miejsc ograniczona
pierwsze spotkanie: 20 października 2007,
godz. 12.00

ŚPIEW DLA KAŻDEGO (15-100 lat)
Indywidualne zajęcia dla tych, którzy zawsze marzyli o śpiewaniu, nauka polskich i zagranicznych
piosenek popularnych. Nauka kołysanek i piosenek
dziecięcych dla młodych i przyszłych rodziców.
Dla młodzieży uzdolnionej artystycznie – przygotowania do egzaminów na Wydział Wokalno-Aktorski
i Aktorski, a zawodowo posługujących się głosem
– nauczyciele, mówcy, lektorzy, prezenterzy – nauka prawidłowej emisji i higieny głosu.
Zajęcia prowadzi Bożena Szok – absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej,
artystka Chóru Filharmonii Narodowej
pierwsze spotkanie: 1 października 2007, godz. 17.00
koszt: 40 zł/lekcja

TAŃCE NIEBA I ZIEMI
prowadzący: Joanna Zwoleńska
Zajęcia mają na celu pracę z własnym ciałem,
poprzez ruch w rytmie muzyki, mają umożliwić relaks, odreagowanie stresów współczesnego życia,
pomóc w zaakceptowaniu siebie. W sposób przyjemny, nie stanowiący obciążenia dla organizmu,
poprawić postawę i kondycję ﬁzyczną.
pierwsze spotkanie: 5 listopada 2007, godz. 17.00

JESIENNY KONKURS
PLASTYCZNY
DLA PRZEDSZKOLI
pt. „Kapelusz Pani Jesieni”
Pracownia Plastyczna na Radomskiej
13 zaprasza naszych najmłodszych do
udziału w jedenastym jesiennym konkursie. W tym roku zapraszamy Was do
zaprojektowania i wykonania kapelusza dla Pani Jesieni. Wykorzystując różnorodną wypowiedź artystyczną, „dary
jesieni” oraz bogatą gamę kolorów pomóżcie Pani Jesieni stworzyć niepowtarzalne nakrycie głowy.
1. REGULAMIN KONKURSU:
technika: dowolna
format prac: 70x100 cm
liczba prac: jedna praca
zbiorowa z każdej grupy
opis pracy: tytuł, grupa, wiek,
adres i tel. placówki, nazwisko
i imię nauczyciela (wypełnione drukowanymi literami)
2. PRACE PROSIMY DOSTARCZAĆ:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
02-323 Warszawa
tel./fax (0 22) 823 37 56
3. TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA:
29 października 2007
4. UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY
I WRĘCZENIE NAGRÓD:
16 listopada 2007, o godz. 10.00,
sala EAT, ul. Radomska 13/21, wejście C
5. CZAS TRWANIA WYSTAWY:
16-30 listopada 2007
Zapraszamy wszystkie dzieci do
oglądania ekspozycji po uprzednim,
telefonicznym zgłoszeniu grupy.
Uwaga! Prosimy o odbiór prac
do 7 grudnia 2007. Później prace
przechodzą na własność Pracowni Plastycznej na Radomskiej 13.

GITARA
prowadzący: Marek Gogol
Szukasz nauczyciela gry na gitarze dla siebie lub
dla swojego dziecka? Zapraszamy do Centrum
Artystycznego „Radomska 13”, gdzie prowadzimy lekcje dla dzieci (od 10 lat), młodzieży oraz
dorosłych (nigdy nie jest za późno na spełnianie
marzeń).
Uczymy zarówno od podstaw, jak i na różnych
poziomach zaawansowania, indywidualnie
i zbiorowo. Repertuar od klasyki do muzyki rozrywkowej.
termin: poniedziałki godz. 19.30

31/2007 OCHOTNIK
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PLAN ZAJĘĆ NA ROK 2007/2008
DK RAKOWIEC”
”
ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
e-mail: rakowiec@oko.com.pl
INDYWIDUALNA NAUKA GRY
NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH:
skrzypce, pianino
prowadzący: Ałła Zdanowska
dla dzieci od lat 4, młodzieży, dorosłych
termin: środa, sobota
cena: 30 minut – 25 zł;
45 minut – 35 zł; 60 minut – 45 zł
gitara
prowadzący: Paweł Filasiński,
dla młodzieży i dorosłych
termin: piątek
cena: 140 zł/m-c; jednorazowe zajęcia – 50 zł
pianino, keyboard, ﬂet prosty
prowadzący: Krzysztof Dąbrowski,
dla dzieci od lat 4, młodzieży, dorosłych
termin: wtorek, piątek
cena: 30 minut – 25 zł;
45 minut – 35 zł; 60 minut – 45 zł
DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY „GONG”
prowadzący: Jacek Kowalczyk,
dla dzieci i młodzieży (7-15 lat)
Zespół istnieje od 1982 roku. Do zespołu można
zgłaszać się przez cały rok. www.gong.art.pl
KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO „ROCKS”
prowadzący: Barbara i Paweł Sumało
dla dzieci i młodzieży (8-16 lat)
termin: poniedziałek 18.15-19.30,
środa 18.30-20.00, sobota 10.00-11.30
cena: 80 zł/m-c
ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „PULS”
prowadzący: Barbara i Paweł Sumało
dla dzieci i młodzieży (12-16 lat)
termin: poniedziałek 17.00-18.00,
czwartek 18.30-20.00
cena: 80 zł/m-c
KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
prowadzący: Barbara i Paweł Sumało
dla dzieci i młodzieży (10-16 lat)
termin: wtorek 16.30-17.30
cena: 40 zł/m-c
KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO DLA DOROSŁYCH
prowadzący: Barbara i Paweł Sumało, dla młodzieży i dorosłych od lat 17
termin: początkujący – poniedziałek 20.00-21.15
zaawansowani – wtorek 20.00-21.15
cena: 80 zł/m-c od osoby (4 spotkania)
KURS TAŃCA NOWOCZESNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
prowadzący: Barbara i Paweł Sumało
dla dzieci i młodzieży (12-16 lat)
termin: wtorek, czwartek 17.30-18.30
cena: 80 zł/m-c
RODZINNE ZABAWY TANECZNE
prowadzący: Barbara i Paweł Sumało,
dla dzieci w wieku 3-7 lat oraz ich rodziców
termin: sobota 13.00-14.00
TANIEC DLA MALUCHÓW
prowadzący: Paweł Sumało
dla dzieci (5-7 lat)
termin: poniedziałek 16.45-17.30
cena: 50 zł/m-c
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RYTMIKA DLA DZIECI
dla dzieci (2,5-6 lat)
program obejmuje: naukę piosenek, ćwiczenia
ortofoniczne i dykcyjne, kształtowanie wrażliwości
muzycznej dzieci
termin: I grupa (2,5-3 lat) poniedziałek 15.30-16.00,
czwartek 16.00-16.30; II grupa (3-6 lat) poniedziałek 15.30-16.00, czwartek 16.00-16.30
PLASTYKA – NARZĘDZIE KREATYWNEGO MYŚLENIA
prowadzący: Janusz Zadurowicz
dla dzieci i młodzieży(10-15 lat)
termin: poniedziałek, czwartek 16.30-18.00
cena: 100 zł/m-c
PLASTYKA DLA DZIECI
prowadzący: Ludmiła Wdowiak
dla dzieci (4-8 lat)
termin: środa 17.00-18.00
cena: 40 zł/m-c
RYSUNEK I MALARSTWO
prowadzący: Jacek Malinowski
dla dzieci i młodzieży (7-15 lat)
termin: piątek 16.00-18.00
cena: 50 zł/m-c
PRACOWNIA MALARSKA
DLA DOROSŁYCH – GRUPA MALARSKA „IMPRESJA”
prowadzący: Anna Lisowska
dla młodzieży i dorosłych
termin: wtorek 10.00-14.00, środa 10.00-14.00
cena: 50 zł/m-c

MAGAZYN SZTUK
ul. Filtrowa 62, dom. 230
tel./fax (0 22) 659 43 37
PODRZUĆ DZIECI DO GAWŁA
prowadzący: Gaweł Kędzierawski
kreatywne zajęcia dla dzieci (od lat 5)
termin: sobota 10.00-12.00, 12.00-14.00
cena: 60 zł/m-c
RYSUNEK I MALARSTWO, PRZYGOTOWANIE NA ASP
prowadzący: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
tel. 0 501 718 601
termin i cena: niedziela 12.00-15.30 – martwa
natura (20 zł/zajęcia), 15.30-19.30 – postać
(25 zł/zajęcia); cały blok – 40 zł
MALARSTWO
prowadzący: Agnieszka Biardzka
termin: środa 11.00-14.00, 17.00-20.00
cena: 60 zł/ m-c, 20 zł/pojedyncze zajęcia
MALARSTWO
prowadzący: Gaweł Kędzierawski
termin: sobota 14.30-18.30
cena: 60 zł/m-c
MALARSTWO
prowadzący: Marcin Malitka
termin: wtorek 10.00-14.00
cena: 60 zł za m-c, 20 zł/pojedyncze zajęcia

OSWAJAM ŚWIAT – WYRAŻAM SIEBIE
zajęcia metodą dramy
prowadzący: Agata Wieczyńska-Krawiec
dla dzieci i młodzieży (od lat 12)
termin: środa 16.00-17.15

SZTUKA ZACZYNA SIĘ OD RYSUNKU
prowadzący: Maciej Michalski
termin: czwartek 16.00-20.00
cena: 80 zł/m-c

DZIECIĘCY TEATR LALEK I AKTORA
prowadzący: Marta Gryko, dla dzieci (5-11 lat)
termin: czwartek, I grupa (5-7 lat) 16.45-17.45;
II grupa (8-11 lat) 17.50-19.00
cena: 50 zł/m-c

MAŁY KROK W WIELKĄ SZTUKĘ
prowadzący: Gaweł Kędzierawski
zajęcia dla dzieci i młodzieży
termin: poniedziałek 17.00-19.00
cena: 60 zł/m-c

JĘZYK NIEMIECKI
prowadzący: Bożena Badurek
dla wszystkich grup wiekowych,
o różnym stopniu zaawansowania
termin: środa i piątek

WARSZTATY EDUKACJI TWÓRCZEJ DLA MŁODZIEŻY
prowadzący: Marta Rutkowska
termin: piątek 17.00-20.00
cena: 60 zł/m-c

SZKÓŁKA SZACHOWA DLA DZIECI
prowadzący: Ryszard Królikowski,
dla dzieci (od lat 6)
termin: czwartek 16.45-18.30
cena: 35 zł/m-c
KOŁO SZACHOWE – DOROŚLI
prowadzący: Janusz Glice
dla dorosłych (od lat 18)
termin: czwartek 16.00-22.00
cena: 5 zł/spotkanie
WARSZTATY PLASTYCZNE
prowadzący: Katarzyna Arabudzka,
dla dzieci i młodzieży (od lat 10)
termin: piątek 18.15-19.45
cena: 80 zł/m-c
KLUB SENIORA
prowadzący: Grażyna Rowińska
spotkania: wtorek i piątek 16.00-19.00
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CAT3W
prowadzący: Katarzyna Saniewska
termin: poniedziałek 10.00-14.00
cena: 60 zł/m-c
KLUB OSIEDLOWY SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl
RANDW, czyli Rodzinna Animacja Naprawdę
Dla Wszystkich
spotkania cykliczne, fabularyzowane, na podstawie scenariuszy przygotowywanych przez animatorów, warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne
z elementami pedagogiki zabawy
termin: sobota (raz w miesiącu, wstęp z zaproszeniami)
GAZETKA OSIEDLOWA „GO!”
Lubisz pisać? Masz zmysł obserwacji? Interesują Cię sprawy Twojego środowiska, Twojej
okolicy? Nie zwlekaj! Dołącz do redakcji GO!

