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Z dziejów Ochoty

Jarosław Zieliński

Barska (cz. 1)

T

rudno precyzyjnie określić datę powstania ulicy, której nie ma jeszcze na
lindleyowskich planach miasta z lat
1890-1911. W tej epoce we wsi Ochota istniały już takie arterie jak aleja Grójecka,
zwana na swym południowym odcinku
Szosą Krakowską, a także jej przecznice:
obecne ulice Kaliska i Siewierska (obie
jeszcze wtedy bez nazwy) oraz Opaczewska, ówcześnie droga wzdłuż granicy z polami wsi Rakowiec. Była to wieś dziwna,
zabudowana nie tylko domami drewnianymi, ale też kamienicami, czasami nawet kilkupiętrowymi, ponieważ w efekcie
funkcjonowania specyﬁcznej struktury
miasta-twierdzy, przedmieście to nie mogło być przyłączone do Warszawy jako jej
już ukształtowana dzielnica.
Okoliczne grunty w rejonie obecnej ul.
Barskiej były tzw. emﬁteuzą (czyli dzierżawą) Kolonii wsi Czyste. Na planie Warszawy z roku 1915 po raz pierwszy zaznaczono Barską (na odcinku od ul. Kaliskiej do
ul. Szczęśliwickiej) oraz równoległe do niej
ulice: Węgierską i Kopińską, ale pierwsze
posesje musiały powstać znacznie wcześniej, zapewne ok. 1905 r. Uzyskiwały one
numery ewidencyjne (np. 416F/62 dla numeru policyjnego 13) lub miana pochodzące najczęściej od nazwisk lub imion pierwszych właścicieli, a więc np. „Aleksandrówka” (nr 6), „Bąkówka” (nr 8), „Ksawerówka” (nr 9”), „Romanówka” (nr 23), czy
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„Pytlasówka” (nr 24-26 –
od Wincentego Pytlasińskiego). Wtedy powstało
tu kilka kamieniczek w
typie małomiasteczko-wym, zaopatrzonych w
przejazdy bramne, ale
pozbawionych dekoracji
fasad. Dom nr 17 był parterowy z mansardami
w łamanym dachu, połączony z piętrową oﬁcyną dochodzącą wąskim
szczytem do ulicy. Kamieniczki nr 9, 11 i 27 liczyły po dwie pełne kondygnacje, a pod 16 i 21
stały oﬁcyny tejże wysokości. Zaskakiwał niemal zupełny brak frontowej zabudowy drewnianej, tak charakterystycznej dla ówczesnych przedmieść Warszawy. Jedyny znany dom tego rodzaju,
bardzo mały, parterowy, stał na posesji nr 6,
blisko rogu ul. Kaliskiej. Od strony tejże
ulicy wybudowano interesującą kamieniczkę o suterenach i wysokim parterze,
trójkondygnacyjną w elewacji szczytowej
od ul. Barskiej. Tu między oknami wyróżniała się ozdobna tablica pamiątkowa
o nieustalonej treści. Żałosne szczątki tego
domu, należącego w latach 20. XX w. do
Władysława Buczkowskiego, dotrwały do
naszych czasów jako jedyny relikt zabudowy mieszkalnej z omawianej epoki.
Około 1910 r. powstała seria znacznie
okazalszych kamienic, mających trzy kondygnacje (nr 20 i 26), cztery (nr 12, 18, 19
i 24), lub nawet pięć (nr 10). Jedynie dom
nr 19 z suterenami i datą „MCMX” nad
bramą, wyróżniał się nieco bardziej oryginalnym, choć bardzo skromnym wystrojem. Po 1914 r. powstała ogromna – jak na
tę okolicę i czasy – kamienica Jakuba Ziemnickiego (nr 8), sześciokondygnacyjna, misternie zdobiona zróżnicowanym boniowaniem i wczesnomodernistycznym detalem.
Wszystkie te domy utworzyły w miarę
zwarty zespół o w pełni już miejskim, choć
bardzo ubogim charakterze, jednak tylko
pomiędzy ul. Kaliską a późniejszą ul. Białobrzeską, z przewagą domów wielopiętrowych po stronie parzystej. Aż do II wojny światowej na odcinku tym przetrwały
„kocie łby” i rynsztoki (w okresie międzywojennym już nieużytkowane), natomiast
przed 1916 r. nie było w ogóle oświetlenia
ulicznego i dopiero po tej dacie postawiono tu zaledwie kilka prymitywnych drewnianych słupów trakcji elektrycznej z doczepionymi latarniami. Dalej na zachód
dominowały drewniane parkany, ogrody,
puste place i nieliczne małe domostwa.
W 1912 r. na zapleczu budującego się
kościoła paraﬁi św. Jakuba wzniesiono
Dom Izb Rzemieślniczych p.w. św. Anto-
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Ulica Barska 4, Dom Św. Antoniego, ok1913 r.;
podpis widniejący na pocztówce jest błędny

niego Padewskiego (obecny nr 4). Była to
siedziba instytucji utworzonej w 1905 r.,
przez ks. Franciszka Toporskiego w celu
kształcenia zawodowego ubogich i osieroconych chłopców. Architektura budynku
– dynamiczna bryła o średniowiecznych
reminiscencjach i ceglanych elewacjach
– była równie ambitna jak projekt samego
kościoła, być może więc stanowiła także
dzieło Oskara Sosnowskiego. Budynek był
początkowo przypisany do ul. Kaliskiej,
a jego posesja nie sięgała do ul. Barskiej,
podówczas jeszcze na tym odcinku nie istniejącej. W późniejszych latach pod numerem 12 ulokowała się druga instytucja dobroczynna – Dom Sierot p.w. Św. Heleny.
W 1916 r. ul. Barska wraz z całą wsią
Ochota została przyłączona do Warszawy
[c.d.n.]
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W maju zdecydowanie zamykam kącik malkontenta. Wiosenna eksplozja zieleni
i zapachów, rozkojarzenie, nadmiar energii, brak koncentracji sprowokowały mnie
do oddania głosu poecie. Poniższy wiersz to zaproszenie na metaﬁzyczną majówkę.
Być może ktoś, wyjątkowo zmęczony miastem, odnajdzie w nim swoje tęsknoty. Po
powrocie z majowych wakacji – 11 maja od 18.00 zapraszam Państwa na jeszcze
bliższe spotkania z poezją i poetami.
Magdalena Hartwig
Być wszędzie

Chciałbym umieć

Być wszędzie

Chciałbym umieć

Być jak wiatr

Gdzie nas nie ma

I rozumieć cały świat

To temat na poemat

Być jak wiatr

Obok drogi
Słuchać długo
Co mi powie
Szelest traw...

Tam gdzie nas nie ma

*

Chciałbym odejść
Odejść tam

Staje czas
Być wszędzie
Gdzie nas nie ma

*

Tęsknota jest

Gdzie naprawdę będę sam

Jak trema

Nad płynącą wolno strugą

Wpisuje w schemat

Swoich dni obmyśleć plan

Wolny wiatr

Gdzie mnie nie ma
Pójdę tam
Do stracenia wiele mam

I rozumieć cały świat

Swą bezsenność w wielkim bloku

Obok drogi

Szary bezsens swoich spraw

Słuchać długo
Co mi powie
Szelest traw
Nad płynącą wolno strugą
Swoich dni obmyśleć plan

*

Kiedyś pójdę
Minę próg
Nagie pole
Siana stóg
Uspokoję swój niepokój
Moja drogą
Wiele dróg
Jonasz Ko�a
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Autorem okładki do 14 numeru Ochotnika jest Marek Ejsmond-Ślusarczyk

Malarz, urodzony w 1974 r. w Warszawie Absolwent Państwowego Liceum
Sztuk Plastycznych w Warszawie (1989-1994). Studia artystyczne w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w latach 1995-2000. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim w pracowni malarstwa sztalugowego u prof.
Wiesława Szamborskiego. W 1998 roku ukończył Studium Pedagogiczne Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 2003 członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Laureat 20 Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego
w Szczecinie – nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego (2004). Autor 7
wystaw indywidualnych i uczestnik kilkudziesięciu zbiorowych.
Obecnie współpracuje z OKO, gdzie prowadzi kurs malarstwa w Magazynie
Sztuk, w poniedziałki (g. 12.00-16.00 i 16.00-20.00) oraz w niedziele (11.00-15.00).

Wystawy indywidualne:
2001 „Rudy Ślusarz”; Galeria Prezydencka,
Warszawa (z Łukaszem Rudnickim)
2001/2002 „Malarstwo”; Galeria 3A, Warszawa
2003 „Malarstwo”; Galeria Schody; Warszawa (z Marcinem Malitką)
2004 Studio SynchroLab; Warszawa
Miejski Ośrodek Kultury; Józefów
2005 Sferapodmiejska; Galeria Promocyjna, Warszawa
2006 „10 obrazów spokojnego człowieka”;
Galeria DAP OW ZPAP, Warszawa

Marek Ejsmond-Ślusarczyk „Bez tytułu”, 2006

Ważniejsze wystawy zbiorowe:
1998 wystawa rysunku; Warszawa (Galeria Prezydenta
Miasta Warszawy; wyróżnienie)
wystawa malarstwa na Wydziale Prawa UW; Warszawa
1999 wystawa poplenerowa artystów niezrzeszonych; Krynica
(Nikiforówka)
Świeradów Zdrój, Ośrodek Sztuki Gerarda Blum-Kwiatkowskiego
2000 wystawa dyplomowa; Warszawa (Galeria Studio)
wystawa absolwentów Wydziału Malarstwa
warszawskiej ASP; Radom (Muzeum Sztuki Współczesnej)
2002 Polish Current Art; Bańska Bystrzyca (Słowacja)
„Ziemia – natura rzeczy”; Warszawa (DAP)
2003 „Ziemia – 4 elementy”; Warszawa, (Muzeum Ziemi PAN)
„Ziemia – 4 elementy”; Warszawa (DAP)
2004 XX Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego;
Szczecin (Zamek Książąt Pomorskich)
„Inventum”; Warszawa (Fabryka Trzciny)
wystawa pokonkursowa Fundacji im. F. Eibisch;
Warszawa (Centrum Finansowe Puławska)
2005 Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych
– wystawa pokonkursowa; Warszawa
Galeria DAP OW ZPAP)
Salon Letni, Galeria Promocyjna; Warszawa
WOLA ART. 2005;Warszawa (Warsaw Trade Tower)
Pracownia na Pankiewicza; Warszawa
2006 Innespojrzenie; Warszawa (klub M25)
malarstwo – wystawa artystów niezrzeszonych;
Iwano-Frankowsk
Warszawski Festiwal Sztuk Pięknych; Warszawa
(Galeria DAP OW ZPAP)

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Kim był
Franciszek Drucki-Lubecki,
patron jednej z Kolonii Starej Ochoty?
Na odpowiedzi czekamy 25 maja
w godz. 16.00-16.10
pod nr.: (0 22) 822 74 36.
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 5 darmowych
zaproszeń o wartości 40 zł każde.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

TEATR OCHOTY – MAJ
4.05-5.05 PRZYSZEDŁ
MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
6.05-7.05 ODCHODZIĆ
10.05-11.05 MASZ BYĆ SZCZĘŚLIWY
12.05-14.05 ODCHODZIĆ
17.05-18.05 SZTUKA
19.05-21.05 PUŁKOWNIK – PTAK

Pytanie konkursowe:
Podaj nazwisko aktora (na zdjęciu),
który gra rolę tytułową we wznowionym
spektaklu Teatru Ochoty
p.t. „Pułkownik – Ptak” Christo Bojczewa.
Nagrodą jest dwuosobowe zaproszenie
na spektakl 19.05.06 (piątek).
Na odpowiedzi czekamy 10 maja,
w godz. 16.00-16.15 pod nr (0 22) 822 74 36.
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wywiad miesiąca

„Ten dom ma tyle lat co ja”

– rozmowa z Teresą Kądzielową, mieszkanką spółdzielni
„U siebie” w Alei Niepodległości.
Od 1939 roku mieszka Pani w kamienicy przy Alei Niepodległości najpierw
pod nr 219, a później – aż do teraz – pod
nr 223. To tu, podczas okupacji i powstania warszawskiego ukrywał się Władysław Szpilman, chociaż różne krążą wersje na temat miejsc jego pobytu i każdy
okoliczny dom ma własną legendę.
Szpilman ukrywał się głównie w tym
pasiastym domu – naprzeciwko szpitala
im. J. Piłsudskiego. Później, krótko był tutaj i tu miało miejsce jego spotkanie z Hosenfeldem, w mieszkaniu sąsiadującym
z moim – u pani Joli Lothe (wywiad z Jolantą Lothe drukowaliśmy w pierwszym
numerze Ochotnika – red.).
Ja jestem chyba najdłużej mieszkającą
lokatorką tej kamienicy. Kiedy się sprowadziliśmy miałam 13 lat. Zresztą ten dom
ma tyle samo lat co ja... Była to spółdzielnia sędziów – stąd obok ulica Sędziowska.
Jednym z założycieli tej spółdzielni był
mój dziadek ze strony matki, Izydor Makowski – sędzia Najwyższego Trybunału
Administracyjnego. Dom powstał w 1926
roku. Dwa końcowe skrzydła Al. Niepodległości nr 217 i nr 225 zostały dobudowane kilka lat później. Ulica Topolowa (jak się
sprowadziliśmy obowiązywała już nowa
nazwa – Al. Niepodległości) była śliczna,
tak samo szeroka, ale jezdnia była dużo
węższa, nie było tramwajów ani trolejbusów. Były dwa rzędy drzew a między nimi
ścieżka dla rowerów, dzięki temu później
można było poszerzyć jezdnię, było cicho,
zielono. Wawelska zarośnięta, zacieniona,
zalesiona. A tuż obok – lotnisko!
Czy to było dokuczliwe?
Tak, moja ciotka która mieszkała dość
blisko zmieniła nawet mieszkanie – była
słabych nerwów. Jej mąż sprawował funkcję
prezesem trybunału. Przed domem mieścił
się postój taxi, to cioci przeszkadzało – wuj
wtedy zadziałał, ale lotniska już nie mógł
zlikwidować. Więc wynajęli to mieszkanie
i gdzieś się przenieśli w głąb Kolonii.
Czy mogłaby Pani przypomnieć ludzi,
którzy tu mieszkali?
Pamiętam prezydenta Wojciechowskiego. Mieszkał tutaj i spotykałam go w czasie
wojny. Dlatego ulica nazywa się Prezydencka. W tym tzw. dworku na Langiewicza
przed wojną mieszkał Włodzimierz Jaroszewicz – przedwojenny wysoki urzędnik
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sanacyjny. Jego córka Ewa
chodziła do Słowackiego.
Tam też mieszkał chyba
syn Wojciechowskiego.
Gdzie chodziła Pani do
szkoły?
Do Słowackiego. Wtedy
były dwie średnie szkoły
żeńskie w okolicy: Słowacki
i Szachtmajerowa. Słowacki
był państwowy, a Szachtmajerowa prywatna. Do
Szachtmajerowej na Kopińską chodziły córki marszałka Piłsudskiego. Tam
dziewczęta miały zielone mundurki z marynarskimi kołnierzami i takie berety kanciaste
zielone z czarnym ogonem i koniczynką. To
były panienki z dobrych domów, a Słowacki
był bardziej demokratyczny. W naszej klasie było 48 dziewczynek. Podczas okupacji
u Słowackiego uczyłyśmy się na kursach
przygotowawczych do szkół zawodowych
i tajnych kompletach. Niemcy pozwalali
tylko na szkoły zawodowe, których legitymacje chroniły od wywózki. W międzyczasie gmach szkolny zajęli Niemcy
i pewnego dnia trzeba się było ewakuować. Wynosiłyśmy książki, wyposażenie w koszach na bieliznę.
Lata szkolne pomimo, że przypadły na
czas okupacji wspominam z łezką w oku.
Obok przeżyć tragicznych było wiele zabawnych zdarzeń.
Kościół Św. Jakuba to był nasz szkolny
kościół, obowiązkowe msze o 10.30 miałyśmy na spółkę z Szachtmajerową. Naszym prefektem był księdz Czapski – bardzo energiczny, nadgorliwy i surowy. A u
Szachtmajerowej – był ksiądz Oraczewski
– kontrast naszego. Czapski i Oraczewski
na zmianę mieli kazania. Oraczewski miał
długie włosy, chodził na podwyższonych
obcasach, przemawiał niesłychanie romantycznie, a Czapski odwrotnie; na dodatek
przepytywał z kazania. Na przykład, na
Chrystusa Króla zawsze kazania mówił
Czapski. Później pytał o czym mówił w zeszłym roku i dwa lata temu. Moja klasa
wszystko rejestrowała wierszem:
„Bo gdy się odpowie na takie pytania
co się robi w czasie oﬁarowania
czym się różnią trzy kazania
czemu się pokłócili wszyscy w Bazylei,
co się stało z Janem Husem
ksiądz odpowie dwója z plusem!”
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W liceum ksiądz Czapski zadawał nam
wypracowania, co wtedy było szokiem
– wypracowania z religii! Dziewczyna raz
przeczytała swoje wypracowanie, ksiądz
ocenił na dwóję, a wtedy ona się przyznała, że to ksiądz Oraczewski jej napisał – bo
był znajomym jej rodziców!
Kościół zapamiętałam jako bardzo surowy wewnątrz, kolorowe witraże to dopiero zasługa kombatantów.
Czy tutaj w Alejach zastało Panią powstanie warszawskie?
Nie, na Mianowskiego 5, w mieszkaniu
pp. Polaków, tam był punkt zborny naszego ugrupowania i stamtąd zgarnęli nas na
Zieleniak.
Na naszym domu w Alejach jest tablica
poświęcona mieszkańcom rozstrzelanym
w czasie powstania. Wśród tych oﬁar było
dużo dzieci, niektóre z nich dobrze pamiętam i chciałabym ocalić od zapomnienia.
Proszę opowiedzieć.
Na klatce środkowej mieszkali pp. Laudańscy – nie najmłodsze już małżeństwo
– mieli dwoje dzieci: sześcioletnią Krysię
i czteroletniego Asika. W dniu, w którym
ronowcy szaleli na tym odcinku Kolonii,
ich ojciec poszedł na działki po pomidory,
a matka słysząc to, co się dzieje zeszła do
piwnicy zakopać gdzieś kosztowności i nie
wzięła ze sobą dzieci, zostały w mieszkaniu. W tym czasie właśnie wpadli ronowcy
i zastrzelili dzieci razem z innymi mieszkańcami – rodzice ocaleli. Później widywałam ją w Milanówku i zastanawiałam się
jak żyje... W tym czasie mieszkałam u swojego wujostwa pod nr 219 na 3 piętrze, pod
nr 8. Naprzeciwko nas mieszkała pani Mie-

wywiad miesiąca
rzeńska – wdowa po sędzim – wynajmowała pokój młodej kobiecie z ośmioletnim synkiem Jackiem. Byłam wtedy nastolatką, więc mnie to specjalnie nie interesowało, ale obiło mi się o uszy, że jej mąż jest
w oﬂagu, później ta kobieta zaszła w ciążę.
Wszyscy: pani Mierzeńska i jej lokatorzy
zostali zamordowani. Kilka lat temu na Sędziowskiej podeszły do mnie dwie kobiety,
okazało się – kuzynki pani Mierzeńskiej.
Od nich się dowiedziałam, że matka i ojciec tego Jacka byli zaangażowani w konspirację i ten pan gdzie indziej mieszkał.
Ja cały czas o nich pamiętam i chciałabym,
żeby z okazji wszystkich świętych o nich
wspomnieć.

bardzo porządni ludzie. Kazik był ukochany przez rodziców, matka bardzo o niego
dbała, latem wypuszczała w białych wyprasowanych spodniach. Kazik skończył
szkołę poligraﬁczną, u mojego wuja miał
praktykę. Zginął na wiosnę – był na liście
rozstrzelanych na plakatach, Ślusarczyka
też później ronowcy zastrzelili i Ślusarczykowa została sama – ona jeszcze długo tu
później mieszkała.
Pamiętam z dzieciństwa, jakie wrażenie
robiły na mnie ślady po kulach jakimi
usiana była cała teraz powoli odnawiana
kamienica.

Dom jak większość na Ochocie był wypalony,
na szczęście częściowo. W mieszW każdej klatce w suterenie było mieszkaniu
mojego
wujostwa, jak wróciliśmy po
kanie dla dozorcy, opiekuna klatki. A główpowstaniu, schody były zawalone gruzem,
ny dozorca był pod nr 221 – pan Ślusarczyk,
wypalone, wiatr hulał i ja bałam się iść na
mieszkał z żoną i synem Kazikiem. To byli
trzecie piętro, ale gosposia mnie
namówiła i okazało się, że nasze
piętro stało! Tamte były wypalone, a to stało z meblami, choć wyszabrowane. Później te wypalone
części zajęło i wyremontowało Ministerstwo Komunikacji. Wszyscy
żyjący właściciele powoli wracali,
ale i tak był kwaterunek, w każdym pokoju inna rodzina. W ramach kwaterunku, na ostatnim
piętrze, na tej klatce mieszkał
gen. Abraham, znany przedwoI trzydzieścikilka lat później na przystanku jenny generał, obrońca Lwowa,
przy Polu Mokotowskim który się później wyprowadził.

Z półtorarocznym synem Łukaszem
na ul. Łęczyckiej koło szkoły

Jak umarł, nekrolog brzmiał: „Obrońca miasta zawsze wiernego” – chodziło
o Lwów, ale nie można było tego napisać.
Ja i moja rodzina jesteśmy bardzo
związani z tym miejscem. Tu wychowali
się moi synowie: Paweł i Łukasz, a moja
wnuczka Marta jest już piątym pokoleniem tu mieszkającym.
Rozmawiała:
Joanna Rolińska

Dalszy ciąg wspomnień
pani Teresy Kądzielowej
dotyczący okupacji i powstania na
Ochocie opublikujemy
w sierpniowym numerze Ochotnika.

Łukasz Kądziela (1955 – 1997)
Łukasz miał wielu przyjaciół. Byłem
jednym z nim. Być może jednym z najstarszych. Poznałem go przez jego
młodszego brata Pawła, z którym włóczyłem się po lekcjach, odwiedzając
okoliczne księgarnie. Dla mnie – chłopaka z MDM-u dzielnicy, w której mieszkały osoby z różnych środowisk, czy jak
to wówczas mówiono klas społecznych, co ważniejsze nie tworzące żadnego poczucia wspólnoty – spotkanie
z rodziną państwa Kądzielów, mieszkającą na bliskiej Ochocie było wydarzeniem znaczącym (pierwszym z szeregu kolejnych spotkań z inteligencją
Ochoty). Do dziś pamiętam to piękne
mieszkanie, w starym przedwojennym
budownictwie (zatłoczone przez dokwaterowanych sublokatorów), w któ-

rym spotkałem Łukasza i jego rodziców:
mamę Teresę, zajmującą się pedagogiką i ojca Jerzego, wydawcę dzieł Żeromskiego. Dla mnie – pochodzącego
z rodziny nauczycielskiej i wychowywanego na tradycji Limanowskiego,
Abramowskiego, Brzozowskiego, Struga,
Korczaka – dom ten stał się i w ten sposób naturalnie bliski. Łukasz, starszy ode
mnie o dwa lata, w tamtych czasach
„podstawówki” był czytelnikiem książek
historycznych i miłośnikiem ołowianych
żołnierzyków. Prawdziwym odkryciem
była jednak dla mnie domowa kolekcja
literatury romantycznej u Kądzielów: nie
pamiętam już czy to dzięki Pawłowi, czy
już dzięki Łukaszowi pożyczyłem – niedostępne wówczas w Polsce – pełne
wydanie dzieł Krasińskiego.
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Pole Mokotowskie – z córką Martą;
początek lat 80-tych.
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sylwetka
Łukasz okazał się być moim starszym
kolegą w Szkole Podstawowej nr 18,
przy ul. Polnej. Dzięki niemu wszedłem
w krąg osób mieszkających na Ochocie i przygranicznych terytoriach; krąg
przyjaciół – związanych z Klubem Inteligencji Katolickiej – takich jak: Jacek Michałowski, Bogumił Luft, Tomek
Grzegorczyk. Spotykaliśmy się często
na Polach Mokotowskich, w szkole
próbowaliśmy swoich sił w pierwszych
podchodach międzypokoleniowych.
W ostatniej klasie szkoły podstawowej
kolorowe ubrania i torby na książki,
długie włosy ( przełom lat 60. i 70.) stawały się nie jeden raz przyczyną spięć
z dyrekcją szkoły. Już wówczas zarysował się wyraźnie nonkonformizm Łukasza. Jego decyzją było nasze pójście
– w sumie małych chłopaków –- m.in.
do ambasady francuskiej, aby wpisać
się do księgi pamiątkowej po śmierci
prezydenta Francji de Gaulle’a. Do
dzisiaj pamiętam bezradnie rozłożone
ręce Łukasza, na pytanie naszego ówczesnego dyrektora: a dlaczego nie
poszliśmy z kondolencjami po śmierci
Nasera do ambasady egipskiej.
Nie do końca jest więc przypadkiem
(do dzisiaj nie wiem czy było to wynikiem
namów imponującego mi już wówczas
swoją wiedzą historyczną Łukasza, czy
zawrotem głowy z powodu jednej z naszych ówczesnych koleżanek), że znalazłem się w tym samym liceum, co Łukasz – liceum im. Żmichowskiej. Łukasza
spotkałem już w pierwszych dniach, zapraszającego do współorganizowania
samorządu szkolnego, spotkaliśmy się
też w szkolnym teatrze, wystawiającym
„Dziady”; pamiętam Łukasza (najwyższego i najpotężniejszego spośród nas)
w roli motylka w tej ostatniej sztuce, pamiętam też słuchającego pierwszych
piosenek („Obława”), śpiewanych przez
naszego szkolnego kolegę Jacka Kaczmarskiego.
Ale Łukasz zaangażowany był również
w pracę wychowawczą Sekcji Rodzin
warszawskiego KIK-u, prowadził letnie
obozy wędrowne po Beskidach i Tatrach, obozy rowerowe oraz uczestniczył
w obozach w Pewli Małej, gdzie spotkaliśmy środowisko naszych starszych
kolegów, zaangażowanych w obronę
niezależności polskiej kultury i autonomii
uczelni, z pokolenia 1968 roku.
Dom, patriotyczna tradycja wychowania, wspomniane spotkania zaowocowały wyborem studiów. W 1973
roku Łukasz został studentem Historii
Uniwersytetu Warszawskiego. Studia
okazały się jednak niewystarczające
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– nawet tu niemożliwe było zapoznanie się z prawdą (szczególnie ostatnich
kilkudziesięciu lat) historii. Nic więc
dziwnego, że w połowie lat 70. Łukasz
został jednym ze słuchaczy prywatnych wykładów z historii najnowszej
organizowanych w mieszkaniu Jana
Józefa Lipskiego, a prowadzonych
m.in. przez Władysława Bartoszewskiego
i Adama Michnika. Nic też dziwnego, że
w momencie powstania KOR-u Łukasz
zaangażował się w pomoc dla prześladowanych robotników Ursusa i Radomia, a następnie w zbieranie podpisów
pod listami studenckimi wyrażającymi
sprzeciw wobec ówczesnej sytuacji politycznej. Angażował się też we współpracę z podziemnymi wydawnictwami,
m.in. „Biblioteką Literacką i Historyczną”.
Zorganizował grupę osób zakupujących
papier do drukowania, sieć osób składających i kolportujących nielegalne
książki. Był bez wątpienia najważniejszą
osobą wśród silnej studenckiej opozycji
w Instytucie Historii.
Jednocześnie, i nie jest to tylko zwrot
retoryczny, Łukasz pilnie studiował. Był
słuchaczem seminariów prof. prof. Andrzeja Zahorskiego i Jerzego Michalskiego – pasjonował się stosunkami politycznymi końca XVIII wieku. Wydawał
się murowanym kandydatem na asystenta. Ale z powodów politycznych
mógł nim zostać dopiero trzy lata po
skończeniu studiów, w 1981 roku, gdy
specjalna komisja Senatu UW umożliwiła to jemu i innymi pozbawionymi
tej szansy w latach uprzednich. W tym
też czasie był redaktorem czasopisma
„Kronika Warszawy” oraz, co niemniej
ważne, osobistym sekretarzem jednego z najwybitniejszych historyków polskich, prof. Witolda Kuli.
W stanie wojennym Łukasz zaangażował się w organizowanie Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom
przy Kościele św. Marcina. Stał się jedną z oﬁar brutalnego napadu SB na
Komitet, którego siedziba mieściła się
w klasztorze sióstr franciszkanek. Łukasz
został pobity, wywieziony do Puszczy
Kampinoskiej i wyrzucony z samochodu
w środku lasu. W latach 80. prowadził
też kółko samokształceniowe z historii
dla warszawskich licealistów.
Skupiał się na życiu rodzinnym, budował mieszkanie dla ukochanej córki
– Marty, w kamienicy, w której wychowywał się od dzieciństwa.
Wrócił do pracy naukowej, nawiązał kontakty z historykami w kraju i poza granicami, pisał artykuły i biogra-
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my wybitnych Polaków do Polskiego
Słownika Biograﬁcznego. W 1989 roku
Łukasz, jako jeden z pierwszych, udał
się do archiwów radzieckich i tam
szukał niedostępnych dotychczas dla
polskich badaczy materiałów. Owocem jego zainteresowań naukowych
była teza doktorska – nie przypadkiem przez wielu historyków nazywana
przedwczesną habilitacją – poświęcona problemowi zdrady i wierności
w Rzeczpospolitej w ostatnich latach
przed rozbiorami. Łukasz przygotowując kolejne tematy naukowe, równolegle podejmował pracę jako doradca
dyrektora w Bibliotece Narodowej,
planował edycję źródeł politycznych
i pamiętnikarskich. Pisał nową książkę…, gdy nagle dowiedział się, że
choroba rozpoznawana początkowo
jako zapalenie płuc to nowotwór. Do
ostatnich swoich dni był uczonym,
porządkował swoje papiery, układał
plany książek z napisanych już przez
niego tekstów.
Marek Kunicki-Goldﬁnger*

Łukasz Kądziela
„Między zdradą
a służbą Rzeczpospolitej”,
Oﬁcyna Wydawnicza VOLUMEN, 1993

* Marek Kunicki-Goldﬁnger – historyk,
pracownik Instytutu Języka Polskiego PAN.

wspomnienia
Małgorzata Baranowska

Po drugiej stronie
Grójeckiej

Wracam na Ochotę (13)
dzisiaj ograniczone do paru budek z powodu budowania tam stacji benzynowej,
no i oczywiście z powodu istnienia Hali
Kopińskiej. Odkąd istnieje Hala, ludzie idą
po jarzyny czy ryby na Kopińską. Jak zwał,
tak zwał – miejsce to samo.

W głębi, za nią, coś wielkiego cały czas
budowano, ale zasłonięte i nie można było
dobrze podejrzeć, jak będzie wyglądać.
Połączono to ze starą tkanką ulicy, z ową
opuszczoną kamienicą. Już mówiono, że
będzie się tam mieścić redakcja „Polityki”
i tak się stało. W ten sposób i do naszego
kąta Warszawy zawitał postmodernizm.

hodziłam do szkół po drugiej
stronie Skweru Wielkopolskiego. Zarówno kończąc podstawową – bo przedtem na Starym Mieście– jak
i do liceum. Moja mama zaś przed wojną
– po przeciwnej. Bo przecież gimnazjum
Szachtmajerowej znajdowało się przy
Białobrzeskiej.

Słuchało się o wydarzeniach zza Grójeckiej trochę jak z innego miasta. Sensacją
w dzielnicy był pewien akt wandalizmu,
wtedy budzący pewną grozę. Otóż ktoś,
chyba na początku lat siedemdziesiątych,
może w końcu lat sześćdziesiątych, zaatakował w kamienicy przy Słupeckiej 6 stojącą w holu gipsową ﬁgurę Matki Boskiej.
Z powodu tego wydarzenia następną przykuto łańcuchem do kolumny czy ściany –
nie pamiętam. I odtąd w okolicy mówiło się
– „tam, gdzie Matka Boska na Łańcuchu”.

Tereny po drugiej stronie Grójeckiej i po
drugiej stronie placu Narutowicza wydawały się jakąś inną dzielnicą. I tak było.
Właściwie przed wojną był to dopiero zalążek ulic. Niezbyt wiele kamienic i ulice,
wśród których traﬁały się jeszcze nieskanalizowane, jak na przykład Kopińska. Toteż
mama do szkoły szła Radomską. My na
tamtą stronę wyprawialiśmy się głównie
po jarzyny. No i potem po rurki z kremem
do Caracasu. O ile pamiętam „skakało się”
po jarzyny na Barską. Tam było targowisko,

Chyba była to wtedy normalna kamienica z prywatnymi mieszkaniami, a potem,
na krótko przemieniła się w dom starców.
Nie jestem taka pewna czy wtedy Matka
Boska w ogóle tam jeszcze stała. W każdym razie dom starców się wyprowadził
i pusta kamienica trochę straszyła. Aż nagle znikła. W latach dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku. Nie tak od razu znikła.
Bardzo długo obstukiwano ją do żywego
muru. A potem ukryto pod nadzwyczajną
elewacją, bardzo elegancką i nowoczesną.

Co się tyczy drugiej strony Grójeckiej,
to oczywiście, kto złamał nogę lub szczękę, traﬁał na Barską do wielkiego szpitala
urazowego. Niejako z tyłu szpitala, bo od
ulicy Joteyki była apteka. I może dlatego
Katarzyna Porembska pamięta pewne,
wydające się dziś całkowicie nieprawdopodobnym, wydarzenie. W tamtej aptece pracowała jej matka, więc Kasia często
tam bywała, chociaż mieszkała po „naszej”
stronie Grójeckiej. Pewnego dnia na teren
przyszpitalny, jeszcze nieogrodzonego
przyszłego ogrodu, zajechał tabor cygański. Tak. Musiało to być jeszcze przed
zakazem wędrowania, może na samym
początku lat sześćdziesiątych ubiegłego
wieku. Cyganie rozbili normalny obóz, całymi rodzinami, z paleniem ognisk i całym
gospodarstwem, bo podobno, jak mówiono, w szpitalu na Barskiej leżał wtedy cygański król. Niestety ja tego nie widziałam,
a potem już nie było to możliwe

Kolonii Lubeckiego zamieszkał... Władysław Grabski (1874-1938). Trzykrotny minister skarbu, dwukrotny premier, rektor
SGGW, a przede wszystkim organizator
reformy walutowej; także twórca Banku
Polskiego (28.04.1924) i polskiego złotego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że przeprowadzenie tej reformy było w całości
oparte o zasoby wewnętrzne (bez pożyczek
zagranicznych). Grabski powołał również
niezależną od rządu Radę Banku, by w ten
sposób bronić stabilności złotego. Musiał
ustąpić pod wpływem pogorszenia się
sytuacji gospodarczej, wywołanej przede
wszystkim przez: wojnę celną z Niemcami, która została wywołana przez Niemcy
a także z powodu różnicy zdań między
Radą Banku a rządem. Nie wszyscy chcieli
pamiętać, że dzięki jego reformom została
zlikwidowana inﬂacja i nastąpił rozwój gospodarczy. Było to jasne tylko dla specjalistów.
I tak na przykład pozytywną opinię
o Grabskim miał Henryk Gruber (Wawelska 24), pisząc, że „dokonał wielkiej pracy
na polu gospodarki i ﬁnansów (...) dążył
do organizacji przemysłu, pracy, stabilizacji cen i płac. Niestety, rozbił się o demago-

gię polityków”. Pierwszy dyrektor Banku
Polskiego (od 1924 r.) Zygmunt Karpiński
( Sucha 24, teraz L. Krzywickiego) uważał,
że „reforma walutowa z 1924 roku była
bezwzględnie konieczna i pilna. Oparta na
małym zasobie rezerw złota i dewiz musiała zakończyć się niepowodzeniem” na
szczęście nie skończyła się taką katastrofą,
jak taka sama reforma w Anglii; bankructwem i zawieszeniem wymienialności
funta. Podobnego zdania był także prezes
tegoż banku też Karpiński, ale o imieniu
Stanisław z ulicy Grójeckiej 40. Również
pozytywną opinię na temat tej reformy
miał także wiceprezes Rady Banku Handlowego w Warszawie uważany za jednego z najlepszych znawców spraw ﬁnansowych Antoni Wieniawski (Langiewicza 2).
Żeby nie wyglądało na „spisek ﬁnansistów ochockich” przytoczę opinię znakomitego adwokata Zygmunta Nagórskiego
z Saskiej Kępy (Aldony 18). Według niego Grabski „był człowiekiem wielkiego
wykształcenia, politycznej rozwagi, silnej
woli, oddany bez reszty sprawie publicznej, daleki od ambicji osobistych”. No tak,
ale było to jeszcze przed wojną...!

C

Krzysztof Trawkowski

Finansiści z Ochoty

P

atron
Spółdzielni
Budowlano-Mieszkaniowej Franciszek Lubecki-Drucki (1778-1846), będący w latach 1821-1830 ministrem skarbu w Królestwie Polskim, dokonał nie lada sztuki.
Udało mu się w dość krótkim czasie zlikwidować deﬁcyt budżetowy, a także ożywić przemysł i handel zagraniczny. Ale to
nie wszystko. W 1825 roku zainicjował założenie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, a w trzy lata później powołał Bank
Polski, który istniał do 1894 roku. Po upadku powstania listopadowego wyjechał do
Rosji, gdzie zasiadał w Radzie Państwa.
Był tam wysoko cenionym ekspertem od
spraw ﬁnansowych.
I oto prawie sto lat od powstania Banku
Polskiego na ulicy J. Mianowskiego 14 na
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Filie

Historia i tożsamość

Naród, który zapomina o swojej historii,traci tożsamość

Jan Paweł II
Od dwóch lat mniej więcej – dzięki przychylności Biura Kultury Urzędu Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy – pokazuję młodzieży gimnazjalnej i licealnej ﬁlmy dokumentalne poświęcone najnowszej historii Polski.
Wyszedłem z dwóch założeń: pierwsze,
że nauka historii w szkołach jest daleka od
doskonałości (bodźcem była lektura podręczników historii – porażająca – w związku
z ekspertyzami, jakie robiłem na zamówienie Sejmu), drugie; że ﬁlmy dokumentalne
są ﬁlmami jednej emisji telewizyjnej i to najczęściej w czasie „dla nietoperzy”, czyli po
północy, po czym się o nich zapomina. A niektóre z nich każdy Polak powinien oglądać
przynajmniej raz na dwa, trzy lata. Poza telewizją zaś nie ma takiego miejsca, konkretnie
– takiego kina, w którym tego rodzaju ﬁlmy
można by było obejrzeć.
Robię więc dla młodych takie kino – bo
ich znajomość historii jest najważniejsza na
przyszłość. Jak powiedziała bowiem najpłodniejsza i w moim mniemaniu najlepsza dokumentalistka polskiej historii najnowszej, Alina
Czerniakowska: „człowiek, który zna historię, nie daje się zmanipulować. A manipulacja
– zwłaszcza medialna – jest dziś jednym z największych społecznych zagrożeń”.
Pokazuję ﬁlmy o następującej tematyce:
o wojnie 1920 roku, o Marszałku Piłsudskim, o I.J. Paderewskim, o prof. Józeﬁe Garlińskim (autorze m.in. mało znanej w Polsce
książki „Walczący Oświęcim”), o Zoﬁi i Stefanie Korbońskich i ich działalności okupacyjnej i powojennej, o Herbercie jako „Poecie Obywatelu”, o tragedii (i jej sprawcach)

VIII Festyn Podwórkowy
„Poznajmy się”
W sobotę 10 czerwca już po raz
ósmy spotkamy się na naszym lokalnym festynie przy ul. Białobrzeskiej 17,
19, 21, czyli na podwórkach wokół
Klubu Osiedlowego SURMA, Młodzieżowego Domu Kultury i Wypożyczalni książek nr 33, będziemy się bawić,
rozmawiać, słuchać, występować
na estradzie, grillować.
Jesteśmy otwarci na propozycje mieszkańców. Jeśli macie jakieś pomysły jak przyłączyć się do
wspólnego
sąsiedzkiego
świętowania, zapraszamy na spotkanie
11 maja o godz. 12.00 do Klubu Osiedlowego SURMA ul. Białobrzeska 17,
propozycje można składać wcześniej:
tel.: (0 22) 823 04 32
e-mail: grazyna.gnatowska@oko.com.pl
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gen. Fieldorfa – „Nila”, o stachanowcu stalinizmu Adamie Humerze i jemu podobnych,
o ks. Jerzym Popiełuszce, i oczywiście o Papieżu Polaku, a także wiele innych.
Warto powiedzieć, że w okresie minionego półtorarocza tych działań, dzięki entuzjazmowi i mądrości nauczycielek historii
i polskiego w Gimnazjum nr 16, a zwłaszcza
Urszuli Stawarz, nasza współpraca z młodzieżą układa się bardzo dobrze i zawsze
jest stuprocentowa frekwencja: sala DK „Rakowiec”, gdzie odbywają się nasze spotkania, obliczona na 150 osób, musi przyjąć najczęściej 180-200 młodych ludzi, którzy obsiadają także boczne konstrukcje z dykty, gdyż
braknie krzeseł. Młodzież upodobała sobie
ﬁlmy Aliny Czerniakowskiej, przy czym najbardziej podobały się ﬁlmy o wojnie polsko-bolszewickiej („Musieli zwyciężyć”), o gen.
Auguście Fieldorﬁe – „Nilu” („On wierzył
w Polskę”), o Korbońskich („W imieniu Polski”) i o obchodach 60. rocznicy Powstania
Warszawskiego („Minęła rocznica”). Autorka na zakończenie seansów rozmawiała
z młodzieżą, prezentowała książki zagranicznych autorów (Daviesa oraz Olsen i Cloud) o polskim wysiłku wojennym i wkładzie
w zwycięstwo aliantów z hordami Hitlera.
W rezultacie tego jedna z klas gimnazjum
(28 młodych ludzi) przeczytała książkę Olsen i Cloud pt. „Sprawa honoru” (o polskich
lotnikach uczestniczących w bitwie o Anglię), przedyskutowała ją i pisała na jej temat
wypracowanie.
Nie po każdym seansie udaje się przeprowadzić dyskusję (jak przystało na DKF),

niekiedy uczniowie dyskutują o obejrzanych
ﬁlmach dopiero w klasie, inspirowani przez
swoich świetnych (jak widzę) nauczycieli, ale
np. po ﬁlmie „Zło dobrem zwyciężaj” Wojciecha Mandrewicza, o księdzu Jerzym Popiełuszce, ﬁlmie trwającym 75 min., dyskusja na
sali z udziałem autora trwała 40 minut!
W maju (16.05) spotykamy się na ﬁlmie pt.
„Papież Polak” (maj jest miesiącem rocznicy
urodzin Karola Wojtyły), niewiele ponad
miesiąc po pierwszej rocznicy Jego śmierci.
Film, oparty głównie na relacjach telewizyjnych (wówczas nie pokazywanych) z pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny w 1979
roku, ukazuje – śmiem tak powiedzieć
– tę zasadniczą przemianę Polaków, która
w efekcie doprowadziła nas do odzyskania
wolności. Znakomity komentarz reżyserki,
Aliny Czerniakowskiej, kongenialnie odczytany przez Annę Nehrebecką, niezwykle
przejmująco i prawdziwie oddaje nastrój
tamtych jedynych w swoim rodzaju dni,
w których Polacy zrozumieli, że mają przywódcę duchowego na miarę tysiąclecia i że
on ich poprowadzi do zwycięstwa, do zrzucenia momentami już dla wielu niewidzialnej, ale istniejącej realnie klatki zniewolenia.
I tak się stało. Ważne jest też, że młodzież zobaczy w pełnym wymiarze „młodego” Papieża, który reprezentował chrześcĳaństwo
walczące, przebojowe, radosne, zmieniające
świat na lepszy, dalekie od bierności i od
nadstawiania jedynie drugiego policzka do
uderzenia. A wreszcie, że zobaczy Papieża,
wielkiego patriotę, który w tej mierze nie bał
się wielkich słów („moi ukochani rodacy”,
„moja umiłowana Ojczyzna”, „to jest moja
matka ta ziemia”), a nigdy nie był przesadny
czy patetyczny
Jerzy Biernacki

Droga Mamo,
Pierwszy kroczek – cóż to jest? Nasze
maleństwo się rozwija, rośnie, ale i oddala od nas… Nasze ręce muszą je otulać coraz delikatniej, zostawiać coraz
więcej przestrzeni do rozwoju, ale wciąż
pozostawać bezpieczną przystanią,
bazą, do której się wraca. Wiemy, że
te górnolotne i wyidealizowane wizje
to w języku codzienności niejednokrotnie wyzwanie ponad siły. Ogarniają
nas fale zwątpienia, bezsilności, złości.
Bo za pierwszym kroczkiem idą kolejne
– dziecko sięga coraz wyżej, wymaga
coraz więcej, buntuje się i nieustannie sprawdza naszą miłość, testuje ją… Testuje nas… Poddane takiemu wyzwaniu nieraz się załamujemy. Na domiar złego
w rodzinie nie zawsze znajdujemy wsparcie, zrozumienie i pomoc. I chyba nikt nie
zrozumie nas tak jak druga mama – mama dziecka w podobnym wieku.
Jeśli chcesz porozmawiać o tych i wielu innych sprawach, jeśli chcesz, by Twoje dziecko spotykało się z innymi dziećmi i z nimi bawiło, jeśli chcesz się spotkać z psychologiem – zapraszamy Cię do Klubu SURMA w poniedziałki i piątki od 12.00 do 14.00 oraz we wtorki, środy, czwartki od 10.00 do 12.00, a także
w poniedziałki od 10.00 do 14.00 do Ośrodka Kultury Ochoty.
Mama Zuzy i Maji
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Najdłuższy weekend
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W tym roku, ku uciesze łaknących przedsmaku letniego wypoczynku mieszczuchów i liczących na
turystyczne zyski mieszkańców prowincji, „majowy
weekend” zmienił się w „majowy tydzień”. Narodowej sielanki nie zburzyło nawet nowe prawo, które
nakazuje odpracować nadwyżkowy drugi dzień wolny. Może zamiast gonić rodaków do pracy trzeba
coś zrobić, żeby majowe święta kojarzyły się z Konstytucją 3 Maja.

„Beczy”
Beczy owca
Że pszczoła

Jedną z ciekawszych inicjatyw patriotycznych był
pierwszy ochocki rajd śladami miejsc pamięci narodowej (mapka w Ochotniku nr 13) zorganizowany przez Magdalenę Pietrzak-Mertę we współpracy
z ochockimi harcerzami i kombatantami. Zaangażowani w to przedsięwzięcie
byli przedstawiciele różnych pokoleń, od uczniów podstawówek po uczestników kampanii wrześniowej i powstania warszawskiego. Mam nadzieję, że
podobnych akcji będzie więcej, abyśmy zauważyli historię, która nam towarzyszy w codziennym zabieganiu.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

W dniach 31.05 – 03.06 Ośrodek Kultury Ochoty będzie gościł 55. młodych muzyków z duńskiej szkoły artystycznej „Byhojskolen”. Szkoła znajduje się w Aarhus, drugim co do wielkości mieście Danii. Wymiana zespołów muzycznych
pomiędzy Danią i Polską trwa regularnie od 12 lat. Ośrodek Kultury Ochoty dwa
razy w roku organizuje koncerty grup duńskich w różnych klubach muzycznych
stolicy. Również dwa razy w roku polskie zespoły wyjeżdżają do Aarhus, gdzie
uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez wykładowców Byhojskolen,
grają koncerty oraz nagrywają utwory w świetnie wyposażonym szkolnym studiu nagrań.
W Warszawie zaprezentuje się 5 duńskich zespołów grających rock, muzykę
afro, latynoską, elektroniczną oraz grupa wokalna. Szczegółowy plan koncertów w kalendarium na stronie 13.

gooralski drum’n’bass czyli koncert zespołu Psio Crew
W atmosferze wakacyjnych planów, dając Państwu przedsmak wakacyjnych
wypraw w polskie góry, zapraszamy na spotkanie z góralską muzyką w wykonaniu jednego z najlepszych polskich zespołów góralskich ostatnich miesięcy.
Już nie Golec Orkiestra, nie Zakopower, ale Psio Crew. Ten hit góralskiej muzyki
w najlepszym profesjonalnym wykonaniu powinniście Państwo usłyszeć i zobaczyć na własne oczy 30 maja o godz. 19.00 w Domu Kultury „Rakowiec” przy
okazji kolejnej Folkowej Imprezy Tanecznej.
Psio Crew – to projekt przede wszystkim muzyczny, który realizuje swoje eksperymentalne koncepcje od 2004 r. Tworzą go w większości bielscy górale i góralki;
muzykanci, miłośnicy i fascynaci rodzimego folkloru beskidzkiego – Kapela Śtyry.
Ich tradycyjne góralskie melodie i śpiewy w połączeniu z przestrzenną elektroniką, za której sterami, gałkami, potencjometrami czuwa Dobry Gooral, dały początek nowemu, oryginalnemu brzmieniu, niespotykanemu dotychczas na scenach klubowych.
Projekt tworzą i wystąpią w składzie :
Katarzyna Dyga „Katka” – struny głosowe, teksty, drzewo deszczu, przeszkadzajki
Anna Kukioła – skrzypce prym, śpiew
Karolina Żur – skrzypce prym, śpiew
Ryszard Cieślar – skrzypce sekund, śpiew, okaryna
Krzysztof Pyter „Biedroń” – skrzypce sekund, śpiew, zbyrcoki
Mikołaj Stachura – perkusja
Maciej Szymonowicz – śpiew, kontrabas, piszczołka pasterska, rymy, beat-box, koncepcje artystyczne.
Mateusz Górny „Dobry Gooral” – reszta

30 maja, godz.19.00, DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8; wstęp: 10 zł
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Właśnie nie Ją
Użądliła
Dariusz Brzóska
Brzóskiewicz

Bhinneka Tunggal Ika,
czyli Indonezyjska Noc
w Jadłodajni*
18 maja (czwartek), g. 19.00
Już po raz trzeci Ośrodek Kultury Ochoty i Jadłodajnia Filozoﬁczna przygotowują tematyczną „Noc w Jadłodajni”. Tym razem bohaterem czwartkowego spotkania będzie Indonezja, jej kultura, obyczaje i historia.
Tytuł imprezy, Bhinneka Tunggal Ika,
zaczerpnięto ze starojawajskiego motta
„jedność w różnorodności”. Motto to
jest współcześnie elementem godła indonezyjskiego.
W progranie Nocy: pokaz slajdów, przybliżających krajobrazy i życie „państwa
17 000 wysp”, opowieść o teatrze cieni,
ﬁlm-niespodzianka, indonezyjskie karaoke, pokazy tańców tradycyjnych, koncert
gamelanowy.
Do Indonezji, jej klimatu i ducha przybliży również wystrój Jadłodajni Filozoﬁcznej, który tego dnia – dzięki przedmiotom
użyczonym przez Ambasadę Republiki
Indonezji – nabierze regionalnego kolorytu. Tej „Nocy w Jadłodajni” będzie można
nasycić nie tylko wzrok, uszy, ale i podniebienie. Oryginalne menu przyszykuje Ambasada Republiki Indonezji.
Zabawa przewidziana jest do białego rana w rytmach
muzyki, słuchanej
na terenie wysp indonezyjskich. Mix
melodii tradycyjnych, jazzowych,
rockowych, popowych, a nawet hip-hopowych przygotuje dj Świstak.
* Wieczór odbywa się w ramach „Orientaliów” organizowanych na Uniwersytecie Warszawskim. Inicjatywa imprezy wyszła od Koła Naukowego „Dialog
między Cywilizacjami”, działającego przy Wydziale
Orientalistyki. Patronat honorowy na imprezą objęła
Ambasada Republiki Indonezji, patronat medialny
– Radio Jazz, „Poznaj swój świat”.
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III Warszawskie Spotkania
Poezji i Poetów
„III Warszawskie Spotkania Poezji i Poetów (z Polski i z Europy)” to kolejna
edycja imprezy organizowanej przez
Ośrodek Kultury Ochoty, skierowana do wszystkich miłośników poezji.
„Spotkania…” służą lepszemu poznaniu współczesnej twórczości poetów
dzialających w Polsce, a także poza
granicami kraju. Podczas „Spotkań…”
będzie prezentowany cykl krótkometrażowych ﬁlmów autorstwa Wojciecha Koronkiewicza pt. „Poczet Poetów
Polskich”. Każdy z ﬁlmów, poświęcony
jednemu twórcy, stara się uchylić rąb-

ka tajemnicy poetyckiego warsztatu,
przybliża odbiorcy osobowość poety,
jego wrażliwość, utrwala brzmienie
głosu. Będzie można zobaczyć etiudy
ﬁlmowe z udziałem m.in. księdza Jana
Twardowskiego, Jacka Podsiadło,
Wandy Chotomskiej, Doroty Masłowskiej, Tadeusza Różewicza, Jarosława
Lipszyca, Kazimierza Malinowskiego,
Ernesta Brylla, Pawła Dunin-Wąsowicza, Marcina Sendeckigo.

Poeta wspólnie z Maciejem Sinkowskim
(muzyka) przedstawi program poetycko-muzyczny „Projekt 1”. Swój udział
w wieczorze poetyckim zapowiedzieli:
Jacek Podsiadło, Kamil Sipowicz, Paulus Mazur, Kazimierz Malinowski, Marcin
Cecko, Ernest Bryll. Tegorocznym „Spotkaniom…” towarzyszyć będzie wernisaż prac malarskich Marka Ejsmonda-Ślusarczyka pt. „Protoplasta” oraz koncert zespołu „Minimum masy”.

Gościem specjalnym będzie poeta
i dramaturg mieszkający od 1985 roku
w Kopenhadze – Grzegorz Wróblewski.

Gospodarzem wieczoru będzie Wojciech Koronkiewicz.
(hm)

III WARSZAWSKIE SPOTKANIA POEZJI I POETÓW

11 maja 2006, g. 18:00

18.00-18.30
POKAZ CYKLU FILMÓW WOJCIECHA KORONKIEWICZA
PT. „POCZET POETÓW POLSKICH” , SPOTKANIA Z POETAMI
18.35-18.50
PREZENTACJA TWÓRCZOŚCI GRZEGORZA WRÓBLEWSKIEGO
18.50-19.20
PREZENTACJA „PROJEKTU 1” GRZEGORZA WRÓBLEWSKIEGO
I MACIEJA SINKOWSKIEGO
19.25-19.55
POKAZ CYKLU FILMÓW WOJCIECHA KORONKIEWICZA
PT. „POCZET POETÓW POLSKICH”, SPOTKANIA Z POETAMI C.D.
PROWADZENIE:
WOJCIECH KORONKIEWICZ
20.00
WERNISAŻ PRAC MALARSKICH
MARKA EJSMONDA-ŚLUSARCZYKA PT. „PROTOPLASTA”
20.30
KONCERT ZESPOŁU „MINIMUM MASY”

„ P

O

C

Z

E

T

Przez wieki malarze, rzeźbiarze oraz
poeci wyznaczali kierunki rozwoju duchowego ludzkości. Ich dzieła przetrwały
stulecia i do dziś stanowią kanon nauki
i wychowania każdego obywatela.
Ale przy tak ogromnym szacunku dla
artystów tworzących przed wiekami,
cóż możemy powiedzieć o twórcach nam
współczesnych? O poetach chociażby. Ile
nazwisk potraﬁmy wymienić? Pięć? Dziesięć? Ile wierszy zacytować – choćby tylko
we fragmencie? Albo przynajmniej podać
tytuły ostatnich książek, które ukazały
się na rynku?
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I nagle okazać się może, że otoczeni migającymi obrazkami telewizora, fotograﬁami wyszczerzonych w uśmiechu modelek na okładkach kolorowych czasopism,
zapomnieliśmy jak brzmi głos Wisławy
Szymborskiej; nie wiemy o czym pisze
Ewa Lipska; czym się zachwyca Adam
Zagajewski. Tadeusza Pióro czytamy
tylko w „Przekroju”, gdzie opowiada jak
ugotować szpinak. A co z innymi? Skazaliśmy ich na życie w cieniu?
„Poczet petów polskich” pragnie ich
z tego cienia, z tego zapomnienia wydo-
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być. Postawić znów w centrum uwagi,
przybliżyć społeczeństwu. Dotrzeć do
poetów, aby zapytać ich o reﬂeksje nad
otaczającym nas światem, poznać receptę dobrego życia. Dowiedzieć się, co też
wzrusza mistrzów słowa, a co napawa
ich lękiem. Utrwalić brzmienie ich głosu.
„Poczet poetów polskich” to zbiór mini
portretów. Rzec nawet można, że autoportretów, bo od samego twórcy zależeć
będzie jak bardzo pozwoli odsłonić swe
tajemnice, otworzyć wnętrze

OKO
Przyjdź po prostu!
Przejedziesz się PROZAicznie
Literatur auf HochTOUR
Autobus PROZAiczny zabierze przechodniów w podróż po literaturze niemieckiej.
Odbędą się spotkania z młodymi niemieckimi pisarzami w warszawskich klubach
oraz performance na ulicach miasta i w środkach komunikacji. Ostatni przystanek
w sobotę i w niedzielę wypełnią imprezy multimedialne: recitale literackie Basa
Böttchera i Tanji Dückers (org. z Literarisches Colloquium Berlin w Café Kulturalna
i TrafﬁcClub) oraz wystawa fotograﬁi georgii Krawiec w GaleriiPracownia.
Warszawa, 13-14 maja www.autobusprozaiczny.com www.literatourbus.com
Autobus PROZAiczny//LiteraTOURbus to święto literatury celebrowane w kawiarniach, klubach i na ulicach Warszawy, a także w – specjalnie na tę okazję przygotowanych środkach komunikacji miejskiej – autobusach PROZAicznych, poruszających się po tym „literackim szlaku miasta”.
13-14 maja 2006 ośmiu młodych niemieckich autorów spotka się z warszawską publicznością w różnych miejscach stolicy. Odczytom i dyskusjom towarzyszyć będą
performance i uliczne happeningi przedstawiane przez profesjonalne i amatorskie
grupy teatralne.
Rozkład jazdy
Sobota (13 maja 2006)

Niedziela i święta (14 maja 2006)

....
godz. 10.00 BUW, ul. Dobra 56/66
MIEJSCE DLA LITERATURY - MIASTO
Thilo Bock, Bas Böttcher, Jan Böttcher,
Bogdan Piasecki rozmawiają o najnowszych
trendach w literaturze niemieckiej
....
godz. 12.00 Tarabuk, ul. Browarna 6
MY W JEDENEW
z autorem Kevinem Vennemannem
rozmawia Wojtek Zahaczewski
....
godz. 14.00 Trafﬁc Club, ul. Bracka 25
SPOTKANIE NA GRANICY
rozmowa ze Svenją Leiber o granicach
i ich przekraczaniu
....
godz. 16.00 GaleriaPracownia,
ul. E. Plater 14
DZIEWCZYNY NIE RYCZĄ
spotkanie z Melanie Arns i Janą Scheerer
moderują Magda Florek i Marta Archman
...
godz. 18.00 Chłodna 25
MISTRZOWIE GALANTERII
spotkanie z autorem Marcusem Braunem
prowadzi Steffen Möller
...
godz. 21.30 Café Kulturalna, Pl. Deﬁlad 1
STRAßENPOESIE - wydarzenie
muzyczno-literackie
występują Bas Böttcher, Dalibor, Bohdan
Piasecki
...

...
godz. 16.30 Trafﬁc Club, ul. Bracka 25
TANJA DÜCKERS&DENZEL&HUHN
recital literacki
oraz rozmowa z Tanją Dückers
moderowana przeze Gerharda Gnaucka
(DIE WELT)
...
godz. 19.30 GaleriaPracownia,
ul. E. Plater 14
georgia Krawiec NIEMCY W POLSCE,
otwarcie wystawy fotograﬁi otworkowej;
dyskusja panelowa
MIĘDZY WITEM STWOSZEM
A STEFFENEM MÖLLEREM
- ŚLADAMI NIEMIECKICH ARTYSTÓW W POLSCE
z udziałem m.in. Thomasa Urbana
(Süddeutsche Zeitung) i artystki
...

Partnerzy:
Frankfurter Buchmesse / Centrum Informacji o Książce Niemieckiej Warszawa, Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie, Centrum Łowicka, Chłodna 25, Café Kulturalna, Fundacja Moc Sztuki – Scena teatralna
Jadłodajni Filozoﬁcznej, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, PracowniaGaleria, S.-W.CONSULTING
GMBH, Tarabuk, Teatr Raki/ D.K. Rakowiec, Trafﬁc Club
Patroni
medialni:
Organizatorzy
imprez:

Semestr

Stowarzyszenie Naukowo – Kulturalne
w Europie Środkowej i Wschodniej „GFPS“

Projekt zrealizowany przy wsparciu
Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie www.ambasadaniemiec.pl
oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.uwm.warszawa.pl
Projekt ﬁnansowany w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006
ze środków Republiki Federalnej Niemiec www.de-pl.info
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„Nahe Jedenew”
Kevina Vennemanna
Kevin Vennemann jest pisarzem odważnym.
Choć w subtelny, kunsztowny sposób, to jednak pisze o holokauście. Jeden z niemieckich
krytyków pyta w swojej recenzji jego ostatniej
książki czy mu wolno? Vennemann jest mianowicie z pokolenia, które nie ma prawa pamiętać holokaustu. Urodził się w roku 1977.
Studiował anglistykę, judaistykę, germanistykę i historię, w Berlinie oraz w Wiedniu.
Jedna z jego ważniejszych publikacji przed
wydaną w 2005 roku powieścią, którą będzie
prezentował polskim czytelnikom, to zbiór
lekkich opowiadań. Jakże ogromny szok wywołuje więc debiutancka powieść. Tym bardziej, że Vennemann nie może wylegitymować się tym, czego w literaturze holokaustu
wymaga się od autora, a więc jego osobistym
przeżyciem. Vennemann legitymuje się jednak czymś innym, co w jakiś sposób nie tylko
go usprawiedliwia, ale także nadaje jego powieści ogromną wartość: w jego tekście wyczuwamy na każdym kroku obcowanie nie
tylko z traumatycznym przeżyciem zagłady,
lecz też z równie traumatycznym pytaniem
o twórczość. Holokaust po stronie niemieckiej wywołuje mianowicie kryzys, z którego
Niemcy, określani wcześniej jakże chlubnym
mianem Kulturvolk, mogą się nie podnieść.
Kryzys ów najpełniej wyraża myśl Theodora
Adorno, który formułuje głośną tezę o barbarzyństwie pisania po Auschwitz. Kultura
stoi pod znakiem zapytania. Jej bezsens jest
wręcz oczywisty. Człowiek sprowadza na innych ludzi zagładę. Człowiek też tworzy literaturę. Ten sam człowiek. W nurt polemizujący z Adorno wpisuje się także Vennemann.
W tym sensie też jest pisarzem odważnym.
Mówi o zagładzie przez pryzmat swoich
poprzedników. Konstruuje przedziwną narrację, w której można wyczuć nawet wpływ
specyﬁcznego języka poetyckiego Paula Celana, największego przeciwnika T. Adorno.
Choć z drugiej strony ta powieść jest
o czymś zupełnie innym. Miejsca i wydarzenia w powieści mogą być ﬁkcyjne. Nazwy własne, nazwy miejscowości, imiona,
które padają w tekście raczej nie mówią nic
konkretnego, może jedynie coś przypominają, insynuują. Podobnie osoba mówiąca
w książce – małe dziecko, które jak na wiek
przystało, lubi ubarwiać, może zwodzić a z
pewnością chętnie odwraca się od okrutnego
świata i na przekór rzeczywistości pozostaje
w świecie wyimaginowanym. Zagłada jest
tu więc obecna niczym przez mgłę, narracja
rozmywa wszystko, nic nie dopowiada do
końca. I nie może nic dopowiedzieć. Vennemann należy do pokolenia, które o zakładzie
może mówić tylko w ten sposób.
Wojtek Zahaczewski
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5 kwietnia w Klubie Nauczyciela już od wczesnych godzin rannych panuje gwar i hałas. Przybywają grupy dzieci z przedszkoli i młodszych klas szkół
podstawowych, które wezmą udział w warsztatach ceramicznych prowadzonych przez ludowych twórców.
Pani Anna i Rajmund Kicmanowie sięgają w swoich pracach po dawne
regionalne wzory na obrzędowym, świątecznym pieczywie. Pod ich okiem
dzieci lepią baranki, zajączki, wielkanocne jajeczka, koszyczki. Za kilka dni
podpisane, już wypalone w ceramicznym piecu prace wrócą do dzieci.
Urozmaiceniem warsztatów jest występ dzieci z Teatrzyku „Magia na Radomskiej”, które pod kierunkiem pani Miry Maludzińskiej przygotowały program poświęcony Świętom Wielkanocnym.
Do wspólnej gawędy włączają się mali widzowie. Rozbawieni słuchają o dawnym zwyczaju połykania wierzbowych bazi, które chronić miały
przed chorobami gardła, o obowiązkowym zjedzeniu całej laseczki chrzanu, zanim zasiądzie się do święconego.
„Wielkanocny koszyczek”, bo tak nazwaliśmy nasze spotkania napełnia się
coraz bardziej. Dzieci oglądają planszę ilustrującą wiosenne przysłowia, palmy i wystawę fotograﬁi i wycinanek wypożyczonych z Muzeum Etnograﬁcznego. Podziwiają leżące w gablocie pisanki z różnych regionów kraju.
Zadowolone dzieci, pedagodzy i pracownicy Klubu Nauczyciela mają nadzieję, że spotkamy się za rok
Kierownik Klubu Nauczyciela
Krystyna Machoń

O

3.V

11.V

III WARSZAWSKIE SPOTKANIA POEZJI I POETÓW
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny

12.V

KONCERT ZESPOŁÓW ZACIER ORAZ TPN 25
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.19.00, cena biletów: 9,99 zł

13.V

BAL WIOSENNY U MAI I GUCIA
bal dla dzieci
OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00-13.00, wstep wolny

13.V

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
recital Violi Brzezińskiej
Kościół Opatrzności Bożej, ul. Dickensa 5
godz. 20.00, wstęp wolny

13.V
14.V

AUTOBUS PROZAICZNY – LITERATOURBUS
13.05. (sobota) godz. 10.00 BUW, ul. Dobra 56/66
spotkanie z Thilo Bockiem i Bas Böttcherem
godz. 12.00 Tarabuk, ul. Browarna 6
spotkanie z Janem Böttcherem i Krevinem Vennemannem
godz. 14.00, Trafﬁc Club, ul. Bracka 25
spotkanie z Svenją Leiber
godz. 18.00, Chłodna 25, spotkanie z Marcusem Braunem
godz. 21.30 Café Kulturalna, PKiN, Pl. Deﬁlad
spotkanie z Bas Böttcherem

S Z A F I E

Stara szafa, dobra stara szafa, jest jak strych
w babcinym domu – pełna rzeczy z duszą,
nieco może wyblakłych, ale przyciągających dziwną magią. Wystarczy je wyciągnąć, dotknąć, poobracać w palcach, by
zaraz na myśl przyszły osoby, które się nimi
otaczały – bliskie i tajemnicze zarazem: nasi
przodkowie.
Znana jest stara prawda o tym, że moda
wraca. Garderoba babek ma dla wnuczek
nieodparty urok. Ich bibeloty, koronki odcięte od zniszczonych lub dawno niepotrzebnych i przerobionych na podomki balowych sukien, stare zapięcia od pasków, torebka z lat 50-tych,
korale po cioci hipisce, jeden kolczyk, bo drugi zginął nie wiadomo kiedy, stare lusterko z haftem z tyłu, bieżnik na ławę przywieziony z wycieczki na Węgry – te wszystkie przedmioty wywołują nie tylko melancholijne
i tęskne myśli. Mogą być też inspiracją do stworzenia czegoś nowego.
Na zajęciach
„Stara szafa – nowe pomysły”

Koronka z sukni znajdzie nowe wcielenie jako ozdoba szykownej torebki
lub abażuru. Koraliki twórczo przerobione staną się przedmiotem zazdrości na studniówce. A co zrobimy z bieżnikiem?
Jak zrobić coś z niczego? Jak zrobić coś pięknego – dodajmy, bo to
dla nas nie mniej ważne. Oto motto warsztatów młodzieżowych „Stara
szafa – nowe pomysły”. Podczas spotkań robimy masę fajnych rzeczy,
np. uczyłyśmy się technik robienia biżuterii, bransoletek i zawieszek na
szyję, robiłyśmy też ozdoby z ﬁlcu, szyłyśmy spódnice i torebki z resztek
materiału. W planach zaś mamy m.in. szal na bal, makijaż… Warto
nadmienić, że uczestniczki „Szafy” w dużym stopniu same decydują
o programie zajęć – plan działania zależy od ich zainteresowań.
A więc jeśli jesteś nastolatką, lubisz robić rzeczy piękne i nieprzeciętne,
chcesz rozwinąć swój talent, nauczyć się czegoś nowego, ciekawego
– Stara Szafa stoi przed tobą otworem! Zapraszamy Cię do Klubu SURMA w poniedziałki o 18.00

14.05. (niedziela) godz. 16.30 Trafﬁc Club, ul. Bracka 25
spotkanie z Tanją Dückers
godz. 19.30 PracowniaGaleria
fotograﬁe georgii Krawiec, spotkanie z Thomasem Urbanem

14.V

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Niespodzianka dla mamy i taty” – warsztaty artystyczne,
spektakl muzyczny dla najmłodszych „Zaczarowany ﬂet”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

16.V

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY
projekcja ﬁlmu „Papież Polak”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 11.00, wstęp wolny

16.V

SESJA NAUKOWA „OD BAJKI DO BAŚNI”
Biblioteka Narodowa Sala Darczyńców
Al. Niepodległości 213, wejście A
godz. 10.00-15.30, wstęp wolny

18.V

BHINNEKA TUNGGAL IKA, CZYLI INDONEZYJSKA NOC W JADŁODAJNI
Jadłodajnia Filozoﬁczna, Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny

18.V

DZIEŃ TEATRU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10
prezentacja szkolnych przedstawień
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

20.V

WIECZORY BARDÓW
„Świat do składania” – recital Tolka Murackiego z zespołem muzycznym w składzie: Krzysztof Herring – piano, Roman Ziobro – kontrabas, Wojciech Polesiak -– akordeon, Piotr Tutka – gitara
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł, do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70; (0 22) 822 93 69

21.V

DZIECIĘCA STOLICA
prezentacja placówki na Placu Zamkowym
– warsztaty plastyczne „Warszawskie legendy”
Plac Zamkowy, godz. 11.00, wstęp wolny

Kasia Strzelecka
PS. Ostatnio już po raz drugi gościła u nas telewizja CANAL+ z programem „Przymierzalnia”
i Joasią Jabłczyńską. W poprzednim programie zastanawialiśmy się co można zrobić z jeansu, tym razem twórczo pastwiliśmy się nad butami. Jeśli chcesz zobaczyć co zrobiliśmy
z naszym obuwiem, no i oczywiście zobaczyć co się dzieje na warsztatach – obejrzyj nas
w „Przymierzalni”.
Planujemy też zajęcia o podobnej tematyce dla dorosłych. Co Wy na to? Na zgłoszenia
czekamy pod telefonem (0 22) 823 04 32.
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SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Witaj Majowa Jutrzenko” – koncert patriotyczny;
występują: Mirosław Kowalczyk i Michał Muskat – recytacje, śpiew,
przy akompaniamencie Zbigniewa Brzezińskiego
Kościół Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 3
godz. 19.30, wstęp wolny.

OKO
M A J / C Z E RW I E C
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
recital Alicji Majewskiej z okazji Dnia Matki,
artystce towarzyszyć będzie Włodzimierz Korcz
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny
PLASTYCZNE BAJANIE
rozdanie nagród w konkursie plastycznym
Łazienki Królewskie
JAZZ W OKO
występują Iza Puk i Janusz Szrom
oraz ich uczniowie; przy fortepianie Wojtek Majewski
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł, do nabycia w OKO
tel. (0 22) 822 48 70; (0 22) 822 93 69
FOLKOWA IMPREZA TANECZNA – GOORALSKI DRUM’N’BASS
koncert zespołu Psio Crew
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, cena biletów: 7 zł
w przedsprzedaży (ilość ograniczona) i 10 zł
KONCERTY GRUP DUŃSKICH W WARSZAWIE
31.05. (środa) Reopened Treasure – zespół wokalny,
Won Hundred Pony – rock, El Toro de Amor – muzyka latynoska,
Laute Elektronische Audiomannschaft 1.01
– muzyka elektroniczna
Piwnica pod Harendą, ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
godz. 20.00, wstęp wolny
1.06. (czwartek) Jabu Wadudu – muzyka afro, El Toro de Amor
– muzyka latynoska, Reopened Treasure – zespół wokalny
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 20.30, wstęp wolny
2.06. (piątek) Laute Elektronische Audiomannschaft 1.01
– muzyka elektroniczna, Fistel Bistro – rock, El Toro de Amor
– muzyka latynoska, JABU WADUDU – muzyka afro
Klub Punkt, ul. Koszykowa 55
godz. 21.30, cena biletów: 10 zł
3.06. (sobota) Prezentacja Szkoły Wokalnej im. J. Wasowskiego
z Ośrodka Kultury Ochoty, Reopened Treasure – zespół wokalny
Helicon Jazz Cafe, ul. Freta 45/47
godz. 16.00, wstęp wolny
3.06. (sobota) Laute Elektronische Audiomannschaft 1.01 – muzyka elektroniczna, Jabu Wadudu – muzyka afro, Won Hundred
Pony – rock, Fistel Bistro – rock
Klub Muzyczny INDEKS, ul. Krakowskie Przedmieście 24
godz. 20.30, wstęp wolny
WARSZAWSKI PIKNIK RODZINNY – WIELKIE CZYTANIE
Pole Mokotowskie, wstęp wolny
VIII FESTYN PODWÓRKOWY „POZNAJMY SIĘ”
Podwórka wokół osiedlowego klubu SURMA
ul. Białobrzeska 17, 19, 21, wstęp wolny
W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE...
W pierwszą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II, 2 kwietnia, w kościele
Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5, odbył
się nadzwyczajny koncert. Wystąpił ogólnopolski chór ET IN TERRA Moniki Zytke.
W programie koncertu „Medytacja Staropolska” usłyszeliśmy tradycyjne (choć
nie tylko polskie) pieśni pasyjne w aranżacjach Zytke i Formelli, utwory instrumentalne w improwizacji na klarnet i ﬂet
tenorowy, które wykonał Sławomir Tuszkowski. Utworom muzycznym towarzyszyły piękne, mądre strofy poezji biblĳnej
w przekładzie Jakuba Wujka oraz psalmy
w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego, które czytał Grzegorz Milczarczyk.

27.V
28.V
29.V
30.V

J A Z Z

O K O

W „Saloniku u Janusza” 27 marca wystąpił jeden z trzech najoryginalniejszych i najbardziej ekscytujących polskich pianistów jazzowych (obok
Adama Makowicza i Leszka Możdżera), improwizujących solo na fortepianie – Artur Dutkiewicz.
Koncert „Jednego serca” poświęcony był przede wszystkim twórczości
Czesława Niemena. Artysta przedstawiał jazzowe interpretacje znanych
utworów z repertuaru Niemena, m.in. „Jednego serca”, „Sen o Warszawie”, „Nim Przyjdzie Wiosna”, „Pod Papugami” czy „Bema pamięci
rapsod”. Częścią programu były również kompozycje własne pianisty z
solowej płyty „Błękitna Ścieżka”.
Muzyka Dutkiewicza charakteryzuje się niezwykłą rozpiętością stosowanych środków – od romantycznego ciepła muzyki klasycznej przez
elementy rythm & bluesa, aż po muzykę etniczną. Wykonywana przez
niego muzyka wciąga od pierwszego taktu i każe trwać w skupieniu, bez
odrobiny znużenia, aż do ostatniego dźwięku
Ewa Kessler

W I E C Z O R Y

31.V
3.V1

W

B A R D Ó W
Koncert SDM

Bardzo cieszy fakt, iż w dobie
panowania na rynku muzyki
łatwej i przyjemnej, skierowanej do odbiorcy masowego,
znalazło się miejsce dla nieco
ambitniejszej twórczości. Została ona opatrzona nazwą
„Kraina Łagodności”. Zawsze
zastanawiałam się jak to jest,
Zespół „Stare Dobre Małżeństwo”. z szarej, zwykłej codzienności
przenieść się wprost na łono Krainy Łagodności. Dane mi było przekonać
się o tym 8 kwietnia, o godz. 19.00, w sali kina „Ochota”, gdzie wystąpił
zespół SDM.
Są wyjątkową i niepowtarzalną grupą muzyczną w naszym kraju,
która gdzie się pojawi – działa jak magnes. Reﬂeksyjni i pełni zadumy,
jednocześnie tryskają humorem i „mrużą oko” w pastiszowych, ironicznych
balladach. Mają wiernych i licznych fanów, co potwierdza fakt, że bilety
na ten koncert wyprzedano na dwa tygodnie przed koncertem.

4.V1
10.V1

Zespół wykonał zarówno piosenki z tekstami Stachury, jak i swoje autorskie
utwory. Chłopaki z SDM-u zabrali nas na leśne polany marzeń, gdzie „Bieszczadzkie Anioły” tańczą przy ognisku, a grupa turystów, gdzieś w górach,
śpiewa bluesa o czwartej nad ranem. Po trwającym blisko 3 godziny koncercie przyszło pożegnać zespół niezwykły, wciąż zachwycający, który potraﬁ
wprowadzić zwykłego śmiertelnika w niesamowity świat ballady poetyckiej.
Skład „SDM”: Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik, Andrzej Stagraczyński i Ryszard Żarowski
Ewa Kessler

Profesjonalizm, czyste brzmienie, wspaniale dobrany repertuar posiadał ogromną
dramaturgię. Zespół wykonując ostatnią
pieśń zapalił znicze i złożył hołd Janowi
Pawłowi II Wielkiemu. Był to bardzo wzruszający moment. Koncert zakończyła niekończąca się owacja na stojąco. Natomiast
22 kwietnia, o godz. 20.00, również w kościele Opatrzności Bożej, odbył się kolejny
koncert z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”. Tym razem z koncertem pieśni religĳnych w oktawie Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego wystąpił
Warszawski Chór Kameralny „ARS CANTATA” pod dyrekcją Andrzeja Borzyma jr.

niałe brzmienie i doskonałą interpretację.
Wszyscy z wielką uwagą wysłuchali prezentowanych utworów
Ewa Kessler

Kolejny już raz Chór zaprezentował
swoją ogromną sprawność wokalną, wspa-
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Filie
Pracownia Ceramiki „Angoba” Ośrodka Kultury Ochoty obchodzi swoje dziesięciolecie. Co roku kilkaset osób (dzieci, młodzieży i dorosłych) uczestniczy
w warsztatach ceramicznych i rzeźbiarskich pod fachowym okiem dwojga instruktorów: Piotra Szambelana i Joanny Krukowskiej, absolwentów ASP. Są tu od
początku, od czasów, gdy Pracownię tworzył i prowadził Kazimierz Szambelan.
To o nim starsi stażem uczestnicy mówią do dziś „Mistrz”.
Małgorzata Rojek
Kierownik Pracowni Ceramiki Angoba

1 0

l a t

A N G O B Y

Warszaty odbywają się raz w tygodniu przez 3 godziny, na zajęcia można się zgłosić
w dowolnym momencie. Pracownia oferuje: naukę podstawowych technik garncarskich, lepienie ręczne, pracę na kole garncarskim, wypalanie wyrobów z gliny, szkliwienie, elementy rzeźby. Zapraszamy!!!

Z
„Flamenco to coś więcej niż taniec i śpiew.
Flamenco to sposób na życie” – mówią młode tancerki – Katarzyna Piwowarczyk oraz
Monika Mastalerz. Po obejrzeniu ich występu mogę powiedzieć więcej – ﬂamenco to
magia. Magia, której z taką przyjemnością
daliśmy się oczarować podczas kolejnego już
spotkania w ramach projektu TONA. Wieczór Hiszpański z Flamenco w Tle odbył się
w Klubie Osiedlowym SURMA w piątkowy
wieczór 07.04.06.
O tym, że „o ﬂamenco trudno jest mówić –
trzeba je poczuć, zobaczyć, dotknąć” przekonali się zebrani goście. Już pierwsze dźwięki
tradycyjnej muzyki, pierwsze, oszczędne
z początku, gesty tancerek, uderzają w widza
z niezwykłą siłą, by później zawładnąć nim
zupełnie. Obserwując je wirujące swobodnie
w rozłożystych spódnicach, kokietujące publiczność spojrzeniem rzuconym w tańcu zza
wachlarza, klaszczącymi lub wystukującymi
rytm na kastanietach, nikt nie zdawał sobie
sprawy jak niezwykle jest to trudne. Dopiero, gdy Kasia, z gracją właściwą chyba tylko
tancerce ﬂamenco, zakasała długą spódnicę
i zaprosiła zgromadzonych do nauki podstawowego kroku, doceniliśmy w pełni ich
techniczny warsztat.

F l a m e n c o
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niejszych barwach i odcieniach opowiadała
nam Kasia. Andaluzji można było dosłownie
posmakować – a to za sprawą tradycyjnych
hiszpańskich przekąsek.
Choć same artystki szybko musiały nas
opuścić (spieszyły się na zajęcia ﬂamenco)
zebrani goście długo nie chcieli się rozejść.
Tego wieczoru chyba w każdym obudziła
się tęsknota za wolnością, zapomnieliśmy
choć na chwilę o otaczającej nas rzeczywistości i poczuliśmy się jak grupa cyganów, którzy zaraz porzucą to miejsce, a wraz z nim
wszystkie troski. Było to uczucie tak piękne
i wydawało się – kruche, iż baliśmy się przekroczyć próg sali, by go nie zatracić.
Agata Gajda
Koordynator projektu TONA

Flamenco to cały wachlarz emocji, każdy
taniec ma swój charakter i nastrój, dlatego
też tancerki przebierały się aż trzy razy. Strój
ma tu szczególne znaczenie. Nie wypada,
bowiem tańczyć w kolorowej sukni tańca
opowiadającego o samotności – a taka właśnie jest solea. O wszystkich tych tajnikach
sztuki ﬂamenco, jego historii oraz najróż-

Pracownia ceramiki
ul. Przemyska 18, tel. (0 22) 822 48 70
lub (0 22) 822 74 38 w OKO
info: malgorzata.rojek@oko.com.pl

Ośrodek Kultury Ochoty i Biblioteka Publiczna w Dzielnicy
Ochota m.st. Warszawy zapraszają na sesję naukową
„OD BAJKI DO BAŚNI”
16 maja 2006 Biblioteka Narodowa
Sala Darczyńców, Al. Niepodległości 213, wejście A
moderator: Joanna Papuzińska
W programie:
10.00-12.00 – otwarcie sesji
– Jolanta Ługowska „Struktury fabularne baśni
w utworach formalnie nie baśniowych”
– Grzegorz Leszczyński „Baśniowe lektury
baśniowych bohaterów”
– dyskusja
12.00-12.30 – przerwa
12.30-13.45
– Joanna Olech „Andersen ilustrowany. XIX i XX-wieczne
ilustracje Baśni Andersena”
– Zoﬁa Beszczyńska „Mit o labiryncie: pierwotny
topos baśniowy”
– dyskusja
13.45-14.00 – przerwa
14.00-15.00
– Anna Sadowska, Grażyna Sobieska „Wprowadzenie
w świat baśni. Jak wykorzystywana jest baśń
w działaniach terapeutycznych i korekcyjnych”
– dyskusja
15.00-15.30 – zakończenie sesji
Sesji towarzyszą:
– promocja książki „Od bajki do baśni’
– wystawa ekslibrisów „Czarodziejski świat Andersena”
– wystawa rysunku i malarstwa „Plastyczne bajania”
– ilustracje do bajek
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OKO dla dzieci

Nasi Instruktorzy
z Iwoną Prugar-Fiedorowicz rozmawia Joanna Korab
Jakiś czas temu spytałam Cię, czy jesteś
w pracy szczęśliwa. Odpowiedziałaś:
– Tak, bo jestem z moimi żabkami… Chodziło oczywiście o dzieci, z którymi pracujesz. Twoja wypowiedź brzmiała bardzo pewnie i szczerze. Praca z dziećmi
nie była zatem dziełem przypadku?
Oczywiście, że nie. Zaczęłam o niej myśleć
już w trakcie nauki w liceum muzycznym.
Na początku trochę od tego uciekałam. Ale
w pewnym momencie uznałam, że to właśnie
chcę robić bez względu na wszystko…
Wszystko… to znaczy co ?
W potocznym języku funkcjonuje określenie „przedszkolanka” na osobę zajmująca się dziećmi. Jest ona szanowana najmniej
spośród ludzi zajmujących się nauczaniem
w systemie edukacji. A przecież wykonuje
niezwykle ważną pracę.
Dlaczego ten kontakt dziecka z panią
w przedszkolu jest tak istotny?
Dzieci oddane do przedszkola często na
trzy czwarte dnia, właśnie z nią przebywają,
od niej się uczą, ona objaśnia im świat. Jest
często zaraz po rodzicach najważniejszym
autorytetem. Osobiście więc, nie nazywam
tego zawodu w obiegowy sposób.
W takim razie kim jesteś?
Czuję się nauczycielką. A moich podopiecznych traktuję z szacunkiem i serio.
Takie poważne traktowanie wymaga ciężkiej pracy, uczciwego i solidnego przygotowania każdych zajęć – dzieci są surowymi
recenzentami.
Jak reagują ludzie na takie podejście do
zawodu „nauczycielki przedszkolnej”?
Nie zastanawiam się nad tym, ponieważ
musi dużo czasu jeszcze upłynąć zanim
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Iwona Prugar-Fiedorowicz urodziła się w Warszawie na Ochocie.
Ochota to czas jej dzieciństwa:
przedszkola, podstawówki zwykłej
i muzycznej. Liceum na Ochocie
(w klasie mat-ﬁz) i średnia szkoła
muzyczna na Bednarskiej. Po
pierwszej klasie LO przeniosła się
do Liceum Muzycznego im. Szymanowskiego
skończyła
je
w dwóch specjalizacjach: fortepianu i rytmiki. Później studiowała Muzykologię na UW.
Prowadzi w ramach OKO zajęcia:

przedszkolanki zrozumieją swoje zadanie
i wartość swojej pracy, a następnie zmieni
się ich wizerunek w świadomości społecznej. Tymczasem sama dla siebie traktuję
moją pracę jako moje szczęście i powołanie.
Co jest według Ciebie najważniejsze,
z tego, co przekazujesz dzieciom w czasie zajęć?
Staram się pobudzić ich wyobraźnię,
uwrażliwić na wspaniały świat muzyki,
zainspirować do własnych działań. Bardzo dużo z nimi rozmawiam; myślę, że
w dzisiejszym zabieganiu dorośli często nie
znajdują czasu na rozmowę z dzieckiem,
a przecież ono ma bardzo silną taką potrzebę. W każdym razie „moje” dzieci są zdecydowanie niewygadane.
Bardzo dziękuję za rozmowę.

Bal Wiosenny u „Mai i Gucia”
Już wiosna. Świat budzi się do życia, rozkwitają kwiaty, zielenią się drzewa.
Wszyscy mają ochotę na zabawę i wiosenne psikusy.
Dlatego Maja i Gucio organizują wielki bal dla swoich przyjaciół.
przyjdą do nich: konik polny Filip, szczur Aleksander, dżdżownica Magda, pajęczyca Tekla
i inni dobrzy znajomi.
Wszystkie dzieci, które chcą się z nimi pobawić
zapraszamy 13 maja w godzinach: 11.00-13.00,
do Ośrodka Kultury Ochoty przy ul.Grójeckiej 75.
W programie balu: wspaniałe zabawy muzyczne, bajkowe konkursy
i wiosenny poczęstunek.
Mile widziane stroje związane z bajką p.t. „Pszczółka Maja”,
ale zapraszamy oczywiście przedstawicieli innych bajek.
Wstęp wolny, zapraszamy !!!
Prosimy o potwierdzenie obecności do 12 maja:
tel.: (0 22) 822 93 17
e-mail: oko.dla.dzieci@oko.com.pl
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– Bajki Grajki; dzieci w wieku 3-7;
wtorki, 17.15-18.15
– Rytmika-umuzykalnienie; dzieci od 3 lat;
poniedziałki i czwartki, 15.30-16.00
– Rytmika-umuzykalnienie; dzieci w wieku
4-6 lat; poniedziałki i czwartki, 16.00-16.45
– Taniec malucha; dzieci w wieku 5-6 lat;
poniedziałki, 16.45-17.30
– Teatrzyk maluszka; przedszkolaki;
poniedziałki, 17.30-18.30
– Kabaret Raki – grupa teatralna dla
młodzieży w wieku gimnazjalnym;
czwartki, 16.45-18.45
Do każdej z grup można przyłączyć się
w każdej chwili.

Konkurs Literacki „Od bajki do bajki”
Konkurs spotkał się z dużym oddźwiękiem. Napłynęło do nas ok.
700 prac z całej Polski. Ocenione
zostały jak informowano w regulaminie w dwóch kategoriach: grupie wiekowej 14-18 dla młodzieży
i dla dorosłych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
Konkursowiczom za zaangażowanie i piękne prace.
O wynikach konkursu poinformujemy w czerwcowym „Ochotniku”.
Tymczasem chcemy zapewnić
przyszłych laureatów, że o rozdaniu nagród informować będziemy
indywidualnie. Uroczystość kończącą konkurs planujemy w warszawskich Łazienkach, pod koniec
maja 2006.
Konkurs Plastyczny
„Plastyczne bajanie”
Z radością informujemy, że sprawdzono ok. 1600 ilustracji z całej Polski. Jurorzy wspominali o bardzo
wysokim poziomie konkursowych
prac, które malowane były przecież
przez bardzo młodych artystów.
Wyniki konkursu podane zostaną
w czerwcowym „Ochotniku”. Laureatów informować będziemy
indywidualnie o uroczystości rozdania nagród, która odbędzie się
w warszawskich Łazienkach pod
koniec 28.05.2006 r.
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prowadzenie:
Steffen Mőller, Róża Cieślińska
OKO prezentuje:
– Zespół Tańca Nowoczesnego
„Puls” DK RAKOWIEC
– Zespół Wokalny „Gong”
– Europejska Akademia Tańca
(pokazy grup tanecznych)
– pokaz i nauka salsy
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koncerty/występy/przedstwienia:
– Vavamufﬁn
– Maleo Reggae Rockers
– Carrantuohill
– Reelandia
– Teatr Malutki i Kompania
– Mortadela zaprasza na komediowy spektakl pt. „Maraton
uśmiechu albo idź na całość”
oprócz tego:
– warsztaty plastyczne, muzyczne,
konkurencje sportowe, konkursy,
z nagrodami, wesołe miasteczko,
scena, spotkania z literaturą

DZIECIĘCA STOLICA 2006 – dopinguj naszych !!!
Od kilku artystycznych sezonów, w maju,
na warszawskim Starym Mieście spotykają
się najlepsze zespoły estradowe oraz grupy
wokalno-taneczne, a także pracownie plastyczne i teatralne z większości warszawskich placówek kultury, stowarzyszeń i innych organizacji, aby zaprezentować najciekawsze zdarzenia z dziecięcego i młodzieżowego świata sztuki amatorskiej.
Ośrodek Kultury Ochoty i jego ﬁlie od
początku uczestniczą w projekcie, przygotowanym przez Ośrodek Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia”, a wspólna oferta wzbudza szerokie
zainteresowanie.
Mamy nadzieję, że i tym razem będzie
podobnie. Zapraszamy do naszego stoiska
w okolice Kolumny Zygmunta 21 maja
w godz. 11.00-17.00. Tematem przewodnim realizowanych w tym dniu warsztatów
plastycznych będą legendy warszawskie.
Wspólnie z naszymi plastykami, z pomocą rodziców, będzie można wykonać m.in.
Smoka Bazyliszka, Syrenkę, Zaczarowaną Kaczkę, Warsa i Sawę. Tutaj też będzie
można uzyskać informacje o wszystkich

zajęciach i projektach realizowanych przez
placówki Ośrodka Kultury Ochoty z myślą
o dzieciach.
W happeningu plastycznym, którego tematem w tym roku będzie „kosmiczna podróż” – pod okiem instruktorów plastyków
swoje kosmiczne wizje będą tworzyć dzieci
i młodzież z pracowni rysunku i malarstwa
Domu Kultury „Rakowiec”, Magazynu
Sztuk i Klubu Nauczyciela. Na estradzie
układy tańca nowoczesnego zaprezentuje
Zespół PULS z DK „Rakowiec”. A piątka
dzieci z Rakowca z Dziecięcego Zespołu
Wokalnego „Gong” została zgłoszona do
I Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w konkursie piosenek Jacka Cygana.
Prezentacje festiwalowe będą odbywały się
równolegle na Placu Zamkowym.
Wypada więc odwiedzić i dopingować
ochocką reprezentację młodych artystów na
tegorocznej Dziecięcej Stolicy.
Liczymy na Państwa obecność na przed
Zamkiem Królewskim.
Uczestnicząc w tym projekcie pragniemy
powtórzyć za autorką projektu panią Anną

Michalak, dyrektorem Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia”, że: „naszym nadrzędnym celem jest
przekonanie szerokiej opinii publicznej, że
oprócz młodych ludzi przejawiających agresję istnieją też całe grupy młodzieży spontanicznie działającej w świecie teatru, estrady
i plastyki.
Pragniemy przywrócić wiarę w młodego
człowieka poprzez dostrzeżenie w nim jego
pasji, bezinteresownej aktywności i otwartości na sztukę.
Wierzymy, iż popularyzacja Dziecięcej Stolicy może przyczynić się do systematycznego kreowania pozytywnych wzorców wśród
dzieci i młodzieży, a także – co niemniej
istotne – może odrodzić modę na twórczość
amatorską, nieco ostatnio zapomnianą i zepchniętą na margines życia społecznego
i kulturalnego”.
A po wakacjach zapraszamy na Dziecięcą
Stolicę Bis, ale o tym już we wrześniowym
numerze Ochotnika.
Grażyna Zaczek

