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filie
OPOWADANIE NA ŚNIADANIE.
OD SŁOWA DO DZIAŁANIA

05.III

Integracyjna i „pożywna” propozycja weekendowa dla wielopokoleniowych rodzin obejmuje wspólną zabawę uczestników poprzez
działania teatralne, plastyczne, ruchowe i muzyczne z wykorzystaniem opowiadania. Każdy z opowiadaczy: Beata Frankowska, Magda Lena Górska, Gosia Litwinowicz, Agnieszka Ayşen Kaim, Dorota
Maciejuk, Paweł Górski i Jarek Kaczmarek, poprowadzi autorskie
zajęcia w oparciu o indywidualny repertuar. Zajęciom będzie towarzyszyła muzyka na żywo.

UCIECHA DLA UCHA I OKA
wernisaż fotografii mieszkanki Ochoty; wystawie
towarzyszą kompozycje kwiatowe Marii Hoffman
oraz muzyka Andrzeja Reymana
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny; wystawę można
oglądać do 28 marca

07.III

Będziemy wspólnie sprawdzać, czy wrzeciono kręci się tylko w baśniach; zmuszać aborygeńską żabę, aby oddała wodę całego
świata; szukać pieśni zaczarowanych przedmiotów, zmagać się
w starożytnym pięcioboju, szumieć północnym wiatrem. Razem
spróbujemy też filozofować nad istotą szczęścia, wróżyć z fusów od
kawy i podróżować po chińskich bajkach rozgrzewając się ujgurską
herbatą. Polecimy na zaczarowanym dywanie utkanym z bajek albo
wyczarujemy gadający obłok. Nie zabraknie piosenek w różnych językach, rymowanek i zaklęć. To nie wszystko, będą i podrygiwania,
okrzyki i muzykowanie w afrykańskich rytmach.

WARSZTATY FOTO-WIDEO NA RADOMSKIEJ
cykl weekendowych warsztatów foto i wideofilmowych
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.30, koszt warsztatów: 200 zł za cykl
(pięć weekendów), w tym wpisowe 100 zł; zapisy
osobiście w placówce przy ul. Radomskiej 13/21
lub tel. (0 22) 823 37 56; www.radomska13.art.pl
liczba miejsc ograniczona

07.III

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
impreza dla dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

08.III

Z INSTRUMENTEM ZA PAN BRAT
„Gitara i inne pudła z drucikami” – zajęcia
dla dzieci w wieku 3-12 lat wraz z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

10.III

POEZJA JAKO KOBIETA – ROZKWITA WIOSNĄ
„Witryna małych szczęść” – wieczór
autorski Jana Rychnera
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

13.III

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
warsztaty tradycyjnych tańców etnicznych Europy; tańce
w kręgach, korowodach, grupach dwóch, czterech lub
więcej par, jak również tańczone w pojedynczych parach
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.30-21.00, wstęp 15 zł od osoby

14.III

WIANEK ROZMAITOŚCI
„Wiosenne natchnienie” – warsztaty florystyczne
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
koszt warsztatów: 50 zł, liczba miejsc ograniczona

14.III

KABARETOWA SCENA OKO
występ „Kabaretu Młodych Panów” w składzie:
Bartosz Demczuk, Mateusz Banaszkiewicz,
Łukasz Kaczmarczyk, Robert Korólczyk
sala widowiskowa OKO
godz. 19.00; cena biletów: 20 zł
sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. (0 22) 822 48 70, 822 93 69

15.III

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Domowe ZOO” – w programie: warsztaty plastyczne,
spektakl teatralny „Nigdy nie budź czarownicy”
w wykonaniu Teatru Zielony Kot z DK „Rakowiec”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

15.III

XXVI OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
„Życie sportowe przedwojennej Ochoty”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

Od marca w OKO Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.” poprowadzi
comiesięczny cykl spotkań rodzinnych pt. „Opowiadanie na śniadanie. Od słowa do działania”, angażujących do wspólnej zabawy
dzieci, rodziców, a nawet dziadków.

Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.” to pierwsze w Polsce stowarzyszenie opowiadaczy. Działa od 1997 roku. Źródłem prezentowanych opowieści jest bogata i różnorodna tradycja literatury ustnej:
bajki i baśnie, mity i eposy z różnych kultur, a także historie autorskie.
Więcej informacji na: www.studnia.org.
W imieniu Stowarzyszenia „Grupa Studnia O.”
Agnieszka Ayşen Kaim
28 marca 2009 r. (sobota), godz. 11.00
„Wyprawa na daleką Północ”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp: 10 zł od dziecka; liczba miejsc ograniczona
informacje i zapisy: Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70

WARSZTATY FOTO-WIDEO NA RADOMSKIEJ
Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych na weekendowe warsztaty foto i wideofilmowe. Jest to cykl spotkań, dający możliwość zapoznania się z podstawami sztuki zdjęciowej w technikach analogowych
i cyfrowych w zakresie fotografii i filmu wideo. Tym, którzy chcą rozwijać talent fotograficzny stwarza okazję do doskonalenia umiejętności
pod kierunkiem doświadczonych pedagogów i artystów fotografii
i filmu. Pierwszy cykl proponujemy pod hasłem „zima i przedwiośnie
w obiektywie”. Program warsztatów składa się z części wykładowej
i warsztatowej obejmującej: sztuki obrazowania (foto, video), zdjęcia
barwne, zdjęcia monochromatyczne, analizy zdjęć fotograficznych
i wideo, prezentacje warsztatowe uczestników.
koszt warsztatów: 200 zł za cykl (pięć weekendów),
w tym wpisowe 100 zł
pierwsze spotkanie: 7 marca 2009 r. (sobota), godz. 10.30
Centrum Artystyczne „Radomska 13”; zapisy osobiście
w placówce przy ul. Radomskiej 13/21
lub telefonicznie (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
liczba miejsc ograniczona

2

MARZEC

48/2009 OCHOTNIK

OKO
filie
MARZEC

XXVI OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

PODRÓŻ W KRAINĘ ALOESU
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.30, wstęp wolny

17.III

V TEATRALNA WIOSNA NA RAKOWCU
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 19.00
18.03 – Stowarzyszenie Teatr Chorea (Łódź)
– „Śpiewy Eurypidesa”
19.03 – Teatr Nikoli (Kraków) – „Lolita Dolly”
24.03 – Stowarzyszenie „Teatr Ecce Homo” (Kielce)
– „Wybraniec”
25.03 – Teatr Arka (Wrocław) – „Oskar i pani Róża”
26.03 – „Teatr K3” (Białystok) – „Pobłąkanie”
27.03 – Teatr „A” (Gliwice)
– „Historyja o Śmierci i Chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pańskim z Tekstów Staropolskich,
a Najwięcej z Mikołaja z Wilkowiecka przepisana”

18.III
27.III

GÓRALE W WARSZAWIE, CZYLI POSIADY NA OCHOCIE
„Topografia i przyroda Tatr – Morskie Oko”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

21.III

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Pieśni postne” – koncert (a cappella) Antoniny Krzysztoń
kościół św. Jakuba przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

22.III

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Zapachowe świece dekoracyjne”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00, koszt warsztatów: 40 zł
(materiały wliczone w cenę zajęć)
zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
tel. (0 22) 823 37 56 lub radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

28.III

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE. OD SŁOWA DO DZIAŁANIA
„Wyprawa na daleką Północ” – spotkanie dla całych
rodzin prowadzone przez Stowarzyszenie „Grupa Studnia O.”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka
liczba miejsc ograniczona
informacje i zapisy: ul. Grójecka 75
tel. (0 22) 822 48 70

28.III

DZIEŃ OTWARTY W PRACOWNI CERAMIKI „ANGOBA”
warsztaty ceramiczne dla wszystkich
„AngobA”, ul. Przemyska 18
godz. 11.00-15.00, wstęp wolny

29.III

TRADYCJA PO POLSKU – RODZINNE ZABAWY LUDOWE
„Dzieweczko ze Śląska, na trzewiczku wstążka na szyi
korale, na szyi korale za sztyry talary” – w programie
m.in. warsztaty twórcze, nauka podstawowych kroków
tańców śląskich, „Legenda o śląskim pierniku”
w wykonaniu grupy teatralnej „Magia na Radomskiej”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

29.III

FESTIWAL WYROBÓW WIELKANOCNYCH
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp wolny

05.IV

Serdecznie zapraszam na XXVI „Ochockie Spotkania Historyczne”.
Poprowadzi je dr Robert Gawkowski z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca historii kultury fizycznej w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Opowie o życiu sportowym przedwojennej Ochoty. Jak
zwykle nie zabraknie ciekawostek, zaskakujących informacji i zdjęć
w kolorze sepii.
Gabriela Gab
15 marca 2009 r. (niedziela), godz. 17.00
„Życie sportowe przedwojennej Ochoty”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

PREMIERA „ZIELONEGO KOTA”
W ramach marcowej
Artystycznej
Niedzieli
z Mamą i Tatą DK „Rakowiec” zaprasza na
spektakl premierowy Teatru „Zielony Kot”. Mali
uczestnicy zajęć teatralnych od października
pracowali pod okiem
instruktorki Agaty Wieczyńskiej-Krawiec nad
przygotowaniem
sztuki „Nigdy nie budź czarownicy” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To
wzruszająca historia małego motyla, który stara się odzyskać swoje
skrzydła z rąk złej czarownicy i historia jego przyjaciół, którzy mimo
niebezpieczeństw próbują mu w tym pomóc. Piękna opowieść
o przyjaźni i odwadze bycia sobą, okraszona piosenkami Agaty Wieczyńskiej-Krawiec (teksty) i Mariusza Płuski (muzyka) w scenografii Katarzyny Krasuckiej. Występują: Julia Czyżyk, Marta Galicka, Zuzanna
Madej, Marcel Młodziejewski, Wiktoria Musiał, Konstancja Strużyna.
Serdecznie zapraszamy.
15 marca 2009 r. (niedziela), godz. 14.00
„Nigdy nie budź czarownicy”
sala widowiskowa DK „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, wstęp wolny

GÓRALE W WARSZAWIE, CZYLI POSIADY NA OCHOCIE
„Powiadają, że być w Tatrach, a Morskiego Oka nie zwiedzić, znaczy
tyle, co będąc w Rzymie nie zobaczyć Papieża” – pisał już w 1873
roku o najpiękniejszym z tatrzańskich jezior Walery Eljasz-Radzikowski,
polski malarz popularyzator Tatr i Zakopanego, autor przewodników
tatrzańskich. Zapraszamy zatem w marcu na „wycieczkę do Morskiego”, podczas której poznamy topografię i przyrodę Doliny Rybiego
Potoku, obejrzymy film o przyrodzie tatrzańskiej pt. „Wśród piarżysk,
hal i turni” oraz dowiemy się dlaczego „niedźwiedź to nie misiek”. Naszym przewodnikiem po Tatrach będzie znakomity znawca tematu
dr inż. Paweł Skawiński, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.
A wszystko w atmosferze tradycyjnych góralskich posiad przy muzyce, śpiewie i „jodełku” góralskim. Pytomy piyknie, przyjdźcie ku nom!
21 marca 2009 r. (sobota), godz.18.00
„Topografia i przyroda Tatr – Morskie Oko”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21; www.radomska13.art.pl
wstęp wolny
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wspomnienia

Wracam na Ochotę (47)

Małgorzata
Baranowska

O

chota rozrosła się już bardzo. Ale
i tak Stara Ochota została centrum świata. Wiedziałam. I dzięki temu zdobyłam mieszkanie przy ulicy
Mianowskiego. Dlaczego? Bo w gazecie ukazało się ogłoszenie „mieszkanie
w śródmieściu Ochoty...”. Każdy by się
domyślił. Każdy, kto zamierzał wrócić na
Ochotę. Oczywiście mogłaby być Filtrowa czy plac Narutowicza. Dlaczego nie.
Nawet Tarczyńska.
Każdemu wiadomo, że Tarczyńska
to ulica Mirona Białoszewskiego. Mimo
że przecież chodzi o mieszkanie Lecha
Emfazego Szczepańskiego, gdzie odbywały się słynne przedstawienia teatralne. Niestety, kiedy wróciłam na Ochotę, Białoszewski już nie żył. Ostatni raz
widzieliśmy się w moim mieszkaniu na
Woli, a on opowiedział mi sen o moście
Poniatowskiego. Ponadto wieszczył, że
gdziekolwiek się przeniosę, przeniesie
się także pchli targ, targ staroci. Przed
Wolą mieszkałam na Wawrzyszewie,
gdzie usadowił się pierwszy w Warsza-

wie prawdziwy stacjonarny pchli targ.
Kiedy przeniosłam się na Wolę, większa
jego część przeniosła się na Koło. Białoszewski tego już nie widział (urodził się
w 1920 roku, a umarł w 1983), ale kiedy
się przeniosłam na Ochotę, pojawił się
targ na zapuszczonym stadionie Skry.
W końcu zwyciężyło Koło, ale zwyciężyła także ulica Tarczyńska, na której co
roku odbywają się Mironalia.
W spokojniejszych miesiącach tylko
zadziwiająca tablica na domu przy Tarczyńskiej 11 świadczy o stałej tu obecności Białoszewskiego. Coś jakby kompakt
z brązu. Twarz Białoszewskiego wydaje
się na tej tablicy dziwnie ściśnięta, zwężona. Patrzy na drugą stronę ulicy, na
stronę galerii „Na Tarczyńskiej” państwa
Anny i Wojtka Zbytniewskich. Tuż obok
bar Bugatti, gdzie przesiadywał pan
Zbytniewski w swoim artystowskim kapeluszu. Parę okrągłych stolików, z których jeden w lecie wychodzi na dwór,
cień drzew, stare kamienice, wystrój
Bugatti w stylu art deco, czynią z tego
malutkiego fragmentu dzielnicy coś podobnego do zakątków paryskich. Zresztą Tarczyńska, a raczej gmina Ochota
i oczywiście przyjaciele Mirona Białoszewskiego, a także młodzi poeci i fani

Krzysztof Trawkowski

Jeszcze jeden
globtroter?

D

zielnica obfituje w podróżników, którzy nie tylko wsławili się
„włóczęgą” po kontynentach,
ale zostawili szereg opisów swoich przygód. Gwoli przypomnienia należałoby
tu wymienić Ferdynanda Antoniego
Ossendowskiego, Ryszarda Ordyńskiego, Jerzego Giżyckiego, że na Ryszardzie Kapuścińskim zakończę.
Do tego szacownego grona należy również zaliczyć Józefa Gieysztora (1865-1958) urodzonego na dalekiej Syberii w Kungurze. Zanim osiadł
w Warszawie na ulicy Dantyszka 3 pracował w zarządzie Żeglugi Wschodnio-Azjatyckiej oraz Kolei Wschodnio-Chińskiej. Na zlecenie tej ostatniej
w 1903 roku przeprowadzał badania
w zakresie znaczenia ekonomicznego
Mandżurii i Mongolii Wschodniej. Po
powrocie ogłosił sprawozdanie pt. „Ba-

4

dania ekonomiczne obszaru wschodniochińskiej kolei”. W latach 1913-1916
podróżował po Chinach, Japonii i Korei. Z wykształcenia przyrodnik i ekonomista, był profesorem Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, a także
docentem Politechniki Warszawskiej,
specjalistą w dziedzinie kolejnictwa,
wykładał też w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – łowiectwo.
Nie sposób tu podać wszystkich jego
stanowisk, osiągnięć i zaszczytów. Na
uwagę i podkreślenie zasługuje jego
udział w konferencjach pokojowych
w Paryżu (1919), gdzie występował jako
jeden z ekspertów-doradców premiera
i ministra spraw zagranicznych Ignacego Paderewskiego oraz w Rydze (1921),
a także występowanie jako wielokrotnego delegata Polski na różnych konferencjach międzynarodowych. Warto
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Starej Ochoty mają ambicję zrobienia
z Tarczyńskiej ulicy „kultowej”.
Może i Białoszewski stał się symbolem
Starej Ochoty, ale przecież jest on duchem całej Warszawy. Duchem w ścisłym znaczeniu tego słowa, ponieważ
głównie wędrował po nocach. W dzień
spał, chodził do kina i czasami spotykał się z ludźmi. Z wędrówek przynosił
suche gałęzie, rosnące dziko kwiaty
w dzikszych okolicach Warszawy. Układał z nich nieprawdopodobnie wielkie
bukiety, wyglądające jak chmury z piorunami czerwonych, amarantowych
i pomarańczowych owoców – głogów,
a może trzmiedliny. Wygląd chmur zawdzięczały zazwyczaj kosmatym owocom powojnika pnącego. To była jego
własna, osobna sztuka, którą uprawiał
gdziekolwiek był, w Warszawie i na wyjeździe. Jeżeli ktoś mu przyniósł kwiaty
– a wielu tak robiło – włączał je do swoich dzikich kompozycji.
Podczas naszego ostatniego spotkania postanowił także dokomponować
coś do „bębnowego” kalejdoskopu,
w którym turlały się różnokolorowe szkiełka. W tym celu zaczęłam zbierać następne. Niestety, nie zdążyliśmy już uzupełnić
kalejdoskopu. Musiał to być rok 1983
nadmienić, że nasz podróżnik władał
biegle kilkoma językami. Wspomnieć
też należy, że Gieysztor był kawalerem
Krzyża Oficerskiego Orderu „Polonia
Restituta”. Posiadał również wysokie
zagraniczne odznaczenia takie jak:
gwiazdę komandorską japońskiego
orderu „Wschodzącego Słońca” czy
też „Gwiazdę Rumunii”.
Oprócz artykułów zamieszczanych
w różnych czasopismach opublikował
trzynaście prac w języku polskim. Na
uwagę zasługuje jego praca związana z podróżami pozaeuropejskimi „Na
dalekim Wschodzie” (1904). Niestety
większa część jego spuścizny literackiej pozostała w rękopisach. Tak jest
np. z opisem barwnych i nieprawdopodobnych przygód jego kuzyna Michała Gieysztora (1871-1954) pt. „Polski tramp”, ale to już inna historia, gdyż
kuzyn niestety po swoich przygodach
zamieszkał w 1932 roku w Piasecznie
na ul. Kniaziewicza 2.
Należałoby też wspomnieć o progeniturze Józefa Gieysztora. Co prawda obaj synowie Władysław (1892-1960) i Marian (1901-1961) urodzeni
w Petersburgu dość krótko mieszkali na
Dantyszka, ale późniejsza ich działalność była związana zupełnie z innym
miejscem zamieszkania

Ochota

CZYTELNIA
W 1945 roku na skraju Pola Mokotowskiego, w pobliżu skrzyżowania Alei
Niepodległości i ulicy Wawelskiej, powstało osiedle drewnianych, jednorodzinnych domków fińskich. W jednym
z takich domków przy ulicy Leszowej,
stojącym zresztą do dziś, mieszkała w latach 1946-1955 rodzina Kapuścińskich.
„Domek nasz (adres: III-cia kolonia, 6-ty
domek) przylegał do piaszczystego nasypu, z którego dzieci w zimie zjeżdżały
na sankach. Na tym nasypie w 1935 roku
stała laweta z trumną Piłsudskiego.
Stąd Marszałek przyjmował swoją
ostatnią defiladę, nim kondukt żałobny
wyruszył do Krakowa, na Wawel.” – pisał Ryszard Kapuściński w eseju „Spacer poranny”, powstałym najprawdopodobniej w 1996 roku, znalezionym
w archiwum pisarza tuż po jego śmierci
i wydanym niedawno nakładem Biblioteki Gazety Wyborczej.
„Spacer poranny” to efekt codziennych
przechadzek Kapuścińskiego po swojej
najbliższej okolicy, kiedy to po wielu latach zamieszkał znowu w pobliżu Pola
Mokotowskiego, przy ulicy Prokuratorskiej, na Kolonii Staszica. Tak wspomina
ten czas żona pisarza, Alicja Kapuścińska, w posłowiu do eseju: „Po ponad 30
latach zrządzeniem losu zamieszkaliśmy
w bezpośrednim sąsiedztwie Pola Mokotowskiego. Powitał tę okolicę z radością i wzruszeniem. Towarzyszyłam Mu
w Jego pierwszym spacerze po Polu
Mokotowskim. Oczekiwało nas niebywałe przeżycie. Wiedzieliśmy, że domki
fińskie zostały rozebrane. Tymczasem
pozostały dwa nietknięte, a jednym
z nich był domek, zamieszkany swego
czasu przez rodzinę Kapuścińskich. To
odkrycie przyczyniło się dodatkowo do
emocjonalnego powrotu Ryszarda do
krainy lat młodzieńczych.”
„Spacer poranny” to mała literacka
perełka, która zawiera wszystkie najlepsze cechy pisarstwa Kapuścińskiego

i która powinna być lekturą obowiązkową nie tylko dla wszystkich miłośników
jego twórczości, ale również dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani historią Ochoty. Warto dodać, że książka
została bardzo starannie i pięknie wydana (świetny projekt i opracowanie
graficzne Krystiana Rosińskiego), zawiera rysunki i zdjęcia autorstwa Ryszarda
Kapuścińskiego i tłumaczenia eseju
w trzech językach: angielskim, niemieckim i hiszpańskim.
W czerwcu 2008 roku samorząd Ochoty
we współpracy z Biblioteką Narodową,
Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu
Warszawskiego i fundacją Bęc Zmiana
ogłosił konkurs na projekt elementów
ścieżki spacerowej upamiętniającej
Ryszarda Kapuścińskiego. Konkurs został rozstrzygnięty w październiku ubiegłego roku. Ścieżka, inspirowana trasą
spacerów wybitnego reportera, ma się
zaczynać od fińskiego domku przy ulicy
Leszowej, a kończyć w Bibliotece Narodowej, gdzie można studiować wszystkie dzieła pisarza: blisko 30 tytułów
w około 300 wydaniach – również w tłumaczeniach na 21 języków obcych.

KLUB SENIORA
DK RAKOWIEC”
”
zaprasza na cykl
spotkań
z historii sztuki

17 lutego, godz. 16.00
Renesans XV w. Południa i Północy
3 marca, godz. 16.00
Malarstwo XVI w.
17 marca, godz. 16.00
Złoty wiek malarstwa
Klub Seniora
DK Rakowiec”
”
ul. Wiślicka 8

JR
Ryszard Kapuściński
Spacer poranny
Biblioteka Gazety Wyborczej
Warszawa 2009
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Ochota

MAPY STAREJ OCHOTY

Od listopada do połowy grudnia Fundacja Na Rzecz Kobiet „Ja Kobieta” wraz
z Filtry Café realizowała bardzo ciekawy międzypokoleniowy projekt z zakresu
edukacji twórczej o charakterze warsztatowym, podczas którego każdy z uczestników stworzył swoją prywatną mapę dzielnicy. Wszystkie te mapy zostały zebrane,
nałożone na siebie i przeanalizowane, tworząc graficzną syntezę osobistych map.
Na tej podstawie powstała analiza „ciepłych” i „zimnych” miejsc dzielnicy; tych,
które są newralgiczne, naprawdę ważne dla mieszkańców oraz tych zapomnianych, pomijanych.
Zwieńczeniem warsztatowego etapu działań był wspólny spacer, prowadzony
przez varsavianistę – Janusza Majewskiego – po okolicy, która analizowana była
na warsztatach. Spotkanie połączono z dyskusją w Filtry Café, dotyczącą świeżo
utworzonej topografii dzielnicy.
Wskazane przez uczestników ważne miejsca – ulice, place, skwery, budynki, ławki
– przedstawione zostały na fotografiach i pokazane na otwartej dla mieszkańców
wystawie w lokalnej kawiarni – Filtry Café.
koordynatorka projektu: Marta Trakul
Filtry Café, ul. Niemcewicza 3
Zadanie sfinansowano ze środków
Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Gimnazjalisto – licealisto
Jeżeli chcesz poznać przyczyny swoich
trudności w nauce uwarunkowane dysleksją oraz nauczyć się sposobów pokonywania ich – skorzystaj z nieodpłatnych zajęć i warsztatów w Stowarzyszeniu Pomocy Młodzieży Dyslektycznej,
które odbywają się od lutego 2009 r.
w Zespole Szkół Zawodowych nr 26 przy
ulicy Urbanistów 3, sala 123. Zapraszamy na:
1. Warsztaty edukacyjne – komunikacji
językowej.
2. Ćwiczenia stylistyczno-gramatyczne.
3. Warsztaty z zakresu przedmiotów
ścisłych.
4. Zajęcia plastyczne.
5. Zajęcia relaksujące
wokalno-muzyczne.
6. Warsztaty taneczne.
7. Warsztaty z zakresu przyuczania
do prac biurowych; warsztaty
z zakresu obsługi bankowości.
8. Warsztaty z psychologiem.
9. Warsztaty, konsultacje, spotkania
instruktażowe dla wolontariuszy.

Więcej o tym projekcie
i o Fundacji Na Rzecz
Kobiet „Ja Kobieta”
w następnym numerze
„Ochotnika”.

Dokładną informację odnośnie terminów, liczby godzin przeznaczonych na
poszczególne warsztaty można uzyskać
w każdy piątek w godzinach 16.00-17.00
w Zespole Szkół Zawodowych nr 26.

Warszawska Galeria Ekslibrisu
i Towarzystwo Bibliofilów
Polskich w Warszawie
serdecznie zapraszają
do obejrzenia
wystawy prac graficznych

Henryka Feilhauera
z kolekcji Mieczysława Bielenia
zorganizowanej z okazji
10. rocznicy śmierci artysty

opracowanie: mgr Katarzyna Zaborska

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawska Galeria Ekslibrisu
zaprasza na wystawę prac graficznych

Zbigniewa Janeczka
wstęp wolny
Wystawę można zwiedzać do 23 marca 2009 r.
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Wystawę można oglądać
do końca maja 2009 r.
Zbigniew Janeczek (ur. w 1946 r.) – grafik, ilustrator książek, wydawca. Pracował w Graficznej Pracowni Doświadczalnej przy Związku Polskich Artystów
Plastyków oraz wykładał w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie ASP). W latach osiemdziesiątych działał w grupie Correspondancedes Arts. Jest autorem wielu miniatur
graficznych, w tym ekslibrisów, które
tworzy od 1972 roku.

sylwetka miesiąca

PIĘĆDZIESIĄT LAT Z FOTOGRAFIĄ
– wywiad z Janem Chojnowskim, fotografikiem*
zawodowe, których mi brakowało. Pracowałem bowiem także w tym czasie
w Przemysłowym Instytucie Automatyki
Pomiarów, oczywiście jako fotograf.

Pierwszy raz wziąłem do ręki aparat, kupiony mi przez ojca, w 1958 roku. I od
tego momentu zaczęła się moja historia
z fotografią. Początkowo robiłem zdjęcia amatorskie i to takie, jakie można
było robić w latach 50., wziąwszy pod
uwagę dostępny sprzęt. Powoli świat
fotografii zaczął zajmować coraz większą część mojego życia. Fascynował
mnie. Zapisałem się więc do Polskiego
Towarzystwa Fotograficznego, mieszącego się na ul. Śniadeckich. Wówczas
mieszkałem w Piastowie i z Piastowa
jeździłem na spotkania Towarzystwa,
które odbywały się wieczorami. Na jednym ze spotkań dowiedziałem się, że
członkowie Towarzystwa mogą ubiegać się o „weryfikację instruktorską”,
czyli zdać egzamin na instruktora fotografii. Początkowo zdawałem egzamin
kategorii 4., potem 3., 2., 1. i wreszcie
kategorii S. To trwało kilka lat.

Wracając jednak do wolskiego Domu
Kultury. Dyrekcje się zmieniały, a nasze
mini-studio fotograficzne nie. Dopiero,
gdy przyszła pewna przystojna i energiczna pani, która – dzięki swatom sekretarki ośrodka – została później moją
żoną, sytuacja kółka fotograficznego
uległa wielkiej przemianie. Była ona absolwentką polonistyki i skończyła też kurs
wiedzy o filmie, stąd – przypuszczam – jej
zrozumienie dla potrzeb naszego kółka,
bo przecież film i fotografia są bardzo
blisko siebie. W tym czasie nasz ośrodek się rozrósł. Otrzymaliśmy więc kilka
pomieszczeń, z odpowiednim i jak na
tamte czasy nowoczesnym sprzętem:
12 powiększalników, 12 stanowisk, mokry stół, suchy stół, pokój do wałkowania i suszenia, pokój instruktorski, studio
fotograficzne z reflektorami, statywami.
Mieliśmy też własną galerię „Fantom”.
Jeździliśmy na plenery i wówczas właśnie poznałem Jarka Grzegrzółkę.

Złożyło się, że w 1962 r. żona mojego kolegi z Piastowa była kierownikiem Domu
Kultury na warszawskiej Woli. I on mnie
zapytał, czy bym nie poprowadził tam
kółka fotograficznego. Zgodziłem się.
To były dopiero początki tego ośrodka
i wszystko tworzyliśmy od nowa. Pierwsza pracownia fotograficzna była niewielką klitką – wciąż się zastanawiam,
jak tam mogliśmy pomieścić niezbędne nam rzeczy.

fot. Konrad Krupa

Równocześnie kształciłem się dalej w fachu fotograficznym. Zapisałem się na
kurs przygotowawczy na mistrza, który
był czymś w rodzaju studiów wyższych
fotograficznych i dawał uprawnienia

I tak zawitała w Pana życie fotograficzne Ochota.
Tak. To był 1981 rok. To jeszcze nie był
obecny Dom Kultury „Rakowiec”. Pracownie, późniejsze sekcje były porozmieszczane w różnych miejscach, np.
pracownia fotograficzna mieściła się na
rogu Jasielskiej i Pruszkowskiej. Nazywaliśmy się Klub Fotograficzny „Agat” (do
1995 członek Federacji Stowarzyszeń
Fotograficznych). Dopiero jak z obecnego budynku wyniósł się zakład produkcji narzędzi chirurgicznych, wszyscy
przenieśliśmy się na Wiślicką. Pracownia fotograficzna znajdowała się na
pierwszym piętrze,
a dzięki życzliwości
Jarka wyposażona
była bardzo przyzwoicie. Poza tym,
uczestnicy naszego
kółka fotograficznego – głównie młodzi ludzie – jeździli
na różne plenery do
wielu miast w Polsce,
organizowaliśmy wystawy naszych prac,
m.in. „Warszawska
starówka 1982”, „Fotografia’89”. Z tego
okresu zostało mi sto
tysięcy czarno-białych negatywów.
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fot. Jan Chojnowski

Przez wiele lat uwieczniał Pan na kliszach życie Rakowca i innych miejsc na
Ochocie. Kiedy zaczęła się ta przygoda
i dlaczego?

Podczas pracy w Domy Kultury „Rakowiec” fotografował Pan także naszą
dzielnicę. Jakie zmiany uwiecznił Pana
obiektyw?
Oj, wiele. Nie będę mówił o wszystkich,
powiem tylko, o tych, które zapadły mi
najbardziej w pamięć. Na przykład na
Korotyńskiego, niedaleko parku, nie
było jeszcze obecnych bloków, tylko
duże przestrzenie, a pośrodku ich stara
kotłownia. Kotłownia ta była obiektem
niezwykle malowniczym, z powybijanymi szybami, ze sterczącymi drutami. Inny obiekt to pętla autobusowa
przy Wiślickiej i Pruszkowskiej, teraz jest
tu malutki placyk. Poza tym Rakowiec
i jego ulice, chłopcy bawiący się w kapsle – kto dziś się w nie bawi?
A obecnie?
Nadal jestem czynnym fotografem
i nadal związanym z Ochotą. Ostatnio
np. zaangażowałem się w projekt realizowany przez Klub Seniora „Rakowiec”
prowadzony przez panią Grażynę Rowińską „Fotoaktywni”. To był taki pomysł, by
zaktywizować seniorów do fotografowania. Efekt projektu pozytywnie mnie zaskoczył, bo kilka biorących w nim osób,
mających dopiero pierwszy raz aparat
fotograficzny w ręku, zrobiło naprawdę
dobre, powiedziałbym nawet, profesjonalne zdjęcia i to na dość trudne tematy,
takie jak: przyroda, architektura, ludzie.
Dziękujemy za rozmowę.
rozmawiały: Anna Pasznik
i Anna Napiontkówna
PS W następnym numerze zaprezentujemy Państwu kadry z Rakowca, autorstwa Jana Chojnowskiego.
*Jan Chojnowski – fotograf, przez wiele
lat współpracujący z wieloma pismami,
np. „Działkowiec”, „Ogrodnictwo”, „Kobieta i życie”, „Express Wieczorny”, „Tygodnik budowlany”, „Budujemy dom”,
„Mój piękny ogród”; jego zdjęcia powozów, zegarów czy koni ilustrują publikacje kalendarzowe i przewodnikowe.

7

wywiad miesiąca

„Sporo się tutaj działo…”
– rozmowa z Maciejem Rayzacherem*
Christiana, a później w biurze patentowym. Złamali go, po prostu złamali…
Od jak dawna Pana rodzina związana
jest z Ochotą?
W 1949 roku Ojcu udało się sprzedać
dom pod Warszawą, gdzie mieszkaliśmy
w czasie okupacji i kilka lat po wojnie –
dzięki temu mógł kupić mieszkanie na ulicy Glogera. Mieszkamy tu z żoną do dziś.
Był Pan niespełna dziesięcioletnim
chłopcem, gdy Pana rodzina sprowadziła się na ulicę Glogera. Zapamiętał Pan
coś z tamtych dni?

Od wielu lat, z pasją społecznikowską,
działa Pan na rzecz Warszawy, a szczególnie Ochoty. Zacznijmy może jednak
od tego, jaka jest Pana osobista warszawska historia?
Jestem związany z Warszawą od kilku
pokoleń zarówno od strony matki, jak
i od strony ojca. Opowiem pani ciekawostkę – mój dziadek, Edmund Jakubiński, ojciec mamy, był zegarmistrzem
i wyposażał warszawskie tramwaje
w zegary! To było przed pierwszą wojną
światową i zaraz po niej. Z kolei mój drugi
dziadek był właścicielem warszawskiej
wytwórni wódek. Natomiast ojciec w latach 20. prowadził małą fabryczkę produkującą gumki do wycierania – Guma
Myszka. Siedziba tej fabryki znajdowała
się na Woli, potem na Służewcu, a tuż po
wojnie na Marszałkowskiej, póki jeszcze
istniała tzw. parterowa Marszałkowska
i kwitła prywatna inicjatywa.

Niewiele, pamiętam tylko, że dom nie był
zburzony, mieszkania za to w środku były
mocno zdewastowane, niektóre wypalone. Wracało tu sporo ludzi mieszkających
przed wojną. W mojej kamienicy, jeszcze
do niedawna, mieszkała pani Raczyńska,
profesor biologii, pani Kulmanowa, która
miała podczas wojny skrzynkę kontaktową u siebie. Generał Grot Rowecki podobno do niej przychodził.
Po latach, już za czasów innej konspiracji, u Pana również działała skrzynka
kontaktowa…
Tak, sporo się tutaj działo. W moim mieszkaniu odbywały się wykłady Latającego
Uniwersytetu, w fotelu pod oknem prowadził wykłady Michnik, a przed oknem,
na ulicy, widać było główki krążących
ubowców. Rewizje odbywały się bardzo często. Byłem współpracownikiem
KOR-u. W okolicy mieszkał Janek Kelus,
dzięki któremu założyłem własne wydawnictwo „Wolna taśma”. Tu, w tym pokoju,
nagrywałem Halinę Mikołajską…

… dzięki której trafił Pan do KOR-u. W tym
też czasie zaczął pan oddalać się od teatru.
Ale to nie polityka mnie tak wciągnęła,
tylko empatia, chęć pomocy ludziom.
Po internowaniu nie wróciłem już do teatru, przestał mnie pociągać.
Wtedy zaczęła się Pana pasja społecznikowska. Był Pan kiedyś zastępcą burmistrza, potem radnym na Ochocie, działał Pan na rzecz oświaty i sportu. Do
sukcesów Pana z tamtych lat zaliczyć
można otwarcie jednej z pierwszych
z prawdziwego zdarzenia hal sportowych w Warszawie i uruchomienie, we
współpracy ze Zbigniewem Tyszką,
wyciągu narciarskiego na górce Szczęśliwickiej. Jakie zadania, według Pana,
stoją teraz przed Ochotą?

Szybko zduszona przez komunistów…
Tak, od 1949 roku… Ojciec po wojnie błyskawicznie rozkręcił produkcję, sprzedawał swoje wyroby za granicę, pamiętam,
jak jeździłem z nim na targi poznańskie.
Potem komuniści zniszczyli ojcu tę działalność, właściwie z dnia na dzień. W miejsce niewielkiej, ale dobrze funkcjonującej
prywatnej firmy utworzyli spółdzielnię, która się nazywała Techno – chemia. I bezprawnie przejęli nazwę Guma Myszka…
Jak Pański ojciec potem sobie radził?
Zaproponowali mu funkcję referenta –
nie chciał, pracował przez jakiś czas w Ars
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Maciej Rayzacher w tańcu podczas święta ulicy Glogera
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Ochota
Skra! Przecież to jest skandal – miasto
powinno się tym jak najszybciej zająć! To jedyny stadion lekkoatletyczny
w Warszawie – nie ma innego. Druga
rzecz całkowicie zaniedbana to plac
Narutowicza, centralny punkt Ochoty,
który powinien być wizytówką tej dzielnicy, a nie jest…
Co, według Pana, należy tam zmienić?
Kościół wymaga podświetlenia. A poza
tym trzeba wreszcie zauważyć zabytek,
który jest z drugiej strony, czyli Dom Akademicki i pomyśleć o tysiącach młodzieży, które się tam przewijają. Trzeba
zagospodarować ten plac pod ich kątem. W okolicy brakuje księgarni – jedyna
jaka była została zlikwidowana, kino też
chciano nam rozwalić, a cała Grójecka
oblepiona jest bankami! Zlikwidowałbym
też pętlę tramwajową na środku placu –
ona tam jest całkowicie bez sensu.
A nie żal Panu bazaru przy Hali Banacha?
Oczywiście, że żal! Zrobią tam to samo
co zrobili z Polną. Nie można likwidować takich miejsc handlu spontanicznego, bezpośredniego, takiego, który
jest na całym świecie, w Paryżu, Rzymie, Barcelonie…
Jaki okres w Pana życiu i w życiu dzielnicy jest dla Pana ważny, jaki chciałby
ocalić Pan od zapomnienia?
Wie pani, mi się tu zawsze dobrze mieszkało, tu minęła cała moja młodość,
szkoła – słynna 13, potem Gottwald,
dzisiejszy Staszic…
A jaki jest Pana ulubiony szlak ochocki?
Cała Kolonia Staszica i wszystko co pamięta lata sprzed II wojny. Dużą wartością są dla mnie również ludzie, którzy
tu mieszkają i którzy tworzą ciekawą
atmosferę.
W ubiegłym roku zorganizował Pan
święto ulicy Glogera – czy w takich lokalnych klimatach widzi Pan przyszłość
miasta i szanse na odradzanie więzi społecznych?

KRESOWE AŻURKI (3)
Mruczenie kota przy kominku, odebrane
jako muzyka (niestety obecnie jedyna
forma żywej muzyki w naszym domu),
doprowadziło mnie w moim „poszukiwaniu niezmienników” do pani Marii.
Pani Maria Prokopowicz przez dziesiątki
lat, mieszkając także na Kolonii Staszica, czyli wschodnich kresach Ochoty,
bardzo często pojawiała się w naszym
domu i zawsze obok spraw codziennych wnosiła z sobą coś muzycznego.
Z moimi rodzicami mogła prowadzić fachowe dysputy – najczęściej przy okazji
niedzielnych obiadów, na które do nas
przychodziła. Obie panie były uczennicami prof. Margerity Trombini-Kazuro
w konserwatorium w Warszawie, a mój
ojciec uczył się śpiewu w konserwatorium we Lwowie, stąd muzyka i muzycy
to był ich wspólny świat, pozwalający
także zapomnieć o niemiłej rzeczywistości lat pięćdziesiątych.
Pani Maria to doskonały typ niezmiennika! Wychowana przed wojną na tyle
nowocześnie, że nie musiała szukać
sposobów na stanie się kobietą samodzielną, Po powrocie do Warszawy
z obozu w Ravensbrück w 1946 roku już
od 1 września zaczęła pracować w Bibliotece Narodowej (w gmachu SGPiS,
obecnie SGH – prawie naprzeciwko
obecnej siedziby na Polu Mokotowskim
czyli na Ochocie). Studia historyczne
na Uniwersytecie Warszawskim (dyplom w 1939 roku) i nauka w konserwatorium były doskonałą podstawą
do zainteresowania się zbiorami muzycznymi, którym poświęciła wszystkie
swoje lata pracy w BN, a także wiele lat
aktywnej działalności po przejściu na
emeryturę. Sprawami prowadzonego
przez siebie Zakładu Zbiorów Muzycznych oraz Sekcji Bibliotek Muzycznych
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

(której była założycielką i pierwszą
przewodniczącą Zarządu) żyła przez
24 godziny na dobę i wiele spraw, które
starała się załatwić tocząc m.in. boje
z urzędnikami Ministerstwa Kultury przeżywała ponownie i przedyskutowywała
u nas w domu. Także, gdy zabrakło moich rodziców, jako aktywna zawodowo
emerytka, rozważała z następnym pokoleniem absorbujące ją problemy.
Osobną kartą w jej działalności były
starania o kontakt ze światem, co
w latach 50. i 60. nie było takie proste i oczywiste, a i później wymagało
wiele wysiłku. Nie znam drugiej takiej
osoby, która byłaby gotowa jechać
zagranicę na konferencję za własne
z trudem zarobione (dzięki dodatkowym pracom) pieniądze po to, aby
przypilnować spraw polskiej grupy
w międzynarodowym stowarzyszeniu.
A jeszcze trzeba było znaleźć sposób na
zamianę złotych na „dewizy” oficjalnie
wpłacane na koszty tej konferencji!
Dzięki nauce francuskiego, angielskiego i niemieckiego pani Maria mogła
bez trudu utrzymywać kontakty z całym światem bibliotekarzy muzycznych
i starannie je pielęgnowała. Był jednak
w tych kontaktach pewien charakterystyczny niezmiennik: znając doskonale niemiecki, nie używała na konferencjach i spotkaniach tego języka.
Jej rozmówcy, znając powody, szanowali to, a gdy (bardzo rzadko) uczyniła
dla kogoś wyjątek, potrafili to docenić
i zapamiętać. Nie chciała też od Niemców odszkodowania.
Bardzo zasadnicza i poważna pani Maria znała widocznie jeszcze jeden język, bo z naszymi kotami (ale tylko tymi
z nich, które polubiła) też potrafiła prowadzić rozmowy.
Anna Żurek

Tak, ale to nie jest moje odkrycie, to już
chociażby ulica Smolna wcześniej robiła. Pewnie, że jestem przekonany, że to
jest przyszłość i bardzo fajna rzecz. Warto się poznać, spotkać, dowiedzieć się
co kto robi. Warto być bliżej ludzi.
rozmawiała:
Joanna Rolińska
*Maciej Rayzacher – aktor – w latach
70. w zespole Teatru Powszechnego
Zygmunta Hübnera. W roku 2006 odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
z okazji 30. rocznicy powstania Komitetu
Obrony Robotników. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Maria Prokopowicz ze swoim uczniem i następcą Włodzimierzem Pigłą
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MATURA OCHOCKA
Miłośników Ochoty zapraszamy do udziału w wielkim egzaminie wiedzy
o naszej dzielnicy. Egzamin będzie miał formę testową. Pytania dotyczą historii, architektury i innych ciekawostek związanych z Ochotą. Wierni czytelnicy „Ochotnika” i stali bywalcy „Ochockich Spotkań Historycznych” będą
mieli ułatwione zadanie, ale zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w tej zabawie.
Udział w egzaminie może wziąć każda pełnoletnia osoba, która do 15 maja 2009
wpisze się na listę egzaminacyjną w Centrum Artystycznym „Radomska 13”.
Zapisu można dokonać osobiście lub pod tel. (0 22) 823 37 56 w dni powszednie w godz. 10.00-18.00.
„Ochocka Matura” odbędzie się w sobotę 30 maja o godz. 10.00 w Sali Europejskiej Akademii Tańca. Więcej szczegółów w kolejnych numerach Ochotnika.
koordynator projektu, Gabriela Gab
gabriela.gab@oko.com.pl

RZEŹBA Z MODELA
Pracownia Ceramiki „AngobA” Ośrodka Kultury Ochoty mieszcząca się na ul. Przemyskiej 18
(za pocztą na Białobrzeskiej) zaprasza młodzież i dorosłych na warsztaty pt. „Rzeźba
z modela”. W programie zajęć: studium głowy, dłonie, stopy, cała postać, akt.
zajęcia raz w tygodniu
w czwartek, godz. 17.00-21.00
koszt warsztatów: 120 zł (miesiąc)
jednorazowa sesja z modelem: 40 złotych
(cena materiałów wliczona)
więcej informacji:
instruktor: Żaneta Christow-Jezierska
tel. 602 669 286

XV MAZOWIECKI PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH
I MŁODZIEŻOWYCH GRUP TETRALNYCH
Przed nami jubileuszowy „Minimaks”, przegląd przyciągający miłośników teatru
amatorskiego, od maluchów po dorosłe grupy studenckie. W ciągu czterech
dni będzie można zobaczyć kilkadziesiąt spektakli, prezentowanych przez kilkuset
uczestników z warszawskich szkół oraz stołecznych i mazowieckich ośrodków kultury. Prezentacje są wnikliwie oglądane przez związanych z teatrem profesjonalistów, którzy nie tylko oceniają, ale także rozmawiają z wykonawcami i przekazują
im istotne uwagi dotyczące warsztatu aktorskiego i reżyserskiego. Jurorzy przyznają statuetki dla wybranych grup teatralnych (Złoty, Srebrny i Brązowy Minimaks),
nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia indywidualne za osiągnięcia aktorskie i reżyserskie, w kategoriach wiekowych: klasy 0-3, klasy 4-6, gimnazja, licea i studenci.
Tegoroczny Przegląd odbędzie się w dniach 16-19 kwietnia. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 3 kwietnia. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Przeglądu oraz o wypełnienie i wysłanie do nas formularza zgłoszeniowego, na adres:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, 02-323 Warszawa
lub dorota.latos@oko.com.pl.
Gorąco zapraszamy.
kierownik Centrum Artystycznego
„Radomska 13” – Ewa Maślanka
koordynator projektu – Dorota Latos
informacje: www.radomska13.art.pl
tel. (0 22) 823 37 56 (Dorota Latos)

POEZJA JAKO KOBIETA – ROZKWITA WIOSNĄ
Zapraszamy na wieczór autorski Jana Rychnera, prawnika z wykształcenia, muzyka z zamiłowania, poety, autora tekstów piosenek. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wiersze z tomiku „Witryna małych szczęść” dedykowane
wszystkim kobietom. Oprawę muzyczną zapewni prof. Aleksander Żukowski.
10 marca 2009 r. (wtorek), godz. 18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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WIOSENNE NATCHNIENIE
W ramach projektu „Wianek rozmaitości”
proponujemy własnoręczne wykonanie dekoracji, które obudzą nasze wnętrza. W trakcie pięciogodzinnego spotkania powstaną
konstrukcje ratanowe, służące jako stelaż do
kompozycji z kwiatów żywych, sztucznych
i doniczkowych. Warsztaty dla młodzieży
i dorosłych poprowadzą mistrzynie florystyki:
Ewa Kossakowska i Magdalena Pacholak.
14 marca 2009 r. (sobota), godz. 10.00
koszt warsztatów: 50 zł
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel./fax (0 22) 823 37 56
liczba miejsc ograniczona

ZAPACHOWE
ŚWIECE DEKORACYJNE
Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne warsztaty w ramach Vademecum
Sztuki Użytkowej. Uczestnicy zapoznają się
z techniką powstawania świec oraz samodzielnie wykonają i ozdobią je dodatkami
(piaskiem, muszlami, suszonymi owocami,
kwiatami czy ziarenkami).
28 marca 2009 r. (sobota), godz. 12.00
„Zapachowe świece dekoracyjne”
koszt warsztatów: 40 zł (materiały wliczone w cenę zajęć)
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

TRADYCJA PO POLSKU
Podczas kolejnego spotkania w ramach
projektu „Tradycja po polsku – rodzinne zabawy ludowe” udamy się na Śląsk.
Zapraszamy na warsztaty twórcze i do nauki podstawowych kroków tańców śląskich. Najmłodszych zaś na przedstawienie
„Legenda o śląskim pierniku” w wykonaniu
grupy teatralnej „Magia na Radomskiej”.
29 marca 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„Dzieweczko ze Śląska,
na trzewiczku wstążka na szyi korale,
na szyi korale za sztyry talary”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl

FESTIWAL
WYROBÓW WIELKANOCNYCH
Serdecznie zapraszamy na „Festiwal wyrobów wielkanocnych” połączony z kiermaszem smakołyków staropolskiej kuchni i wyrobów rękodzieła artystycznego. Podczas
spotkania nie zabraknie pomysłów na przygotowanie święconki i aranżację świątecznego stołu oraz degustacji potraw.
5 kwietnia 2009 r. (czwartek), godz. 12.30
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
www.radomska13.art.pl
wstęp wolny

filie
FERIE NA RADOMSKIEJ
Na te dwa tygodnie niezapomnianych wrażeń czekało wielu. No, i doczekali się!
19 stycznia 2009 w Centrum Artystycznym „Radomska 13” ruszyła akcja „Zima w mieście”. Przygotowane atrakcje pozwoliły uczestnikom oderwać się od codziennych
zajęć i skupić swą uwagę w 100% na zabawie. Wizyta w małpim gaju „Inka Play”,
emocjonująca gra w kręgle czy obejrzany wspólnie film „Madagaskar 2” w warszawskiej Kinotece wszystkich nastrajały pozytywnie i wprawiały w dobry humor. Ale czyż
nie przez zabawę najlepiej się uczy? Tego także nie zabrakło. W Magazynie Sztuk
na Filtrowej uczyliśmy się wykonywać ozdobne doniczki, a na Radomskiej metrowe
anioły łącząc różne style plastyczne. Kulturę słowa poznawaliśmy podczas licznych
wizyt teatralnych m.in.: Teatrze na Woli, Domu Kultury „Rakowiec”, a także poprzez
udział w spektaklu „Legenda o śląskim pierniku” wystawionym przez grupę teatralną
„Magia na Radomskiej” pod kierunkiem Mirosławy Maludzińskiej.
Ogromną frajdę sprawił dzieciom bal karnawałowy w stylu brazylijskim – zorganizowany przez Ośrodek Kultury Ochoty. Można było wystroić się od stóp do głów,
przyodziać w spódniczkę lub płaszcz z kolorowych pasków materiału, zrobić wystrzałowy makijaż. W programie imprezy nie zabrakło również karaoke i nauki tańca,
a uwieńczeniem był koncert grupy grającej brazylijskie rytmy.
Oprócz lekcji tańca współczesnego (break dance i hip-hop), codziennych wyjść
na basen i łyżwy czy też do hali sportowej na ściankę wspinaczkową, w programie
znalazła się także wycieczka poza miasto. Tym razem wybraliśmy się do Pepelandu. Jeździliśmy bryczką, chodziliśmy po mostach linowych, zwiedzaliśmy helikopter
i czołg, a także mieliśmy okazję skorzystać z lekcji jazdy konnej. Na koniec wycieczki
były kiełbaski i ciepła herbata, a po posiłku w pełni sił ruszyliśmy na dyskotekę.
Dyskoteki nie zabrakło także ostatniego dnia zimy w mieście, gdy wszyscy po dwóch
tygodniach wspólnych przeżyć musieli się pożegnać, by już w poniedziałek wrócić
do codziennych zajęć i obowiązków szkolnych. Nie mniej jednak te dwa tygodnie
odpoczynku zapadną nam w pamięć na długo.
Marta Maślanka
Wszystkie atrakcje odbyły się dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Sportu
i Rekreacji dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Drugie śniadania dla uczestników
akcji ufundował wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota. Dziękujemy!

DROGA INDYWIDUALNYCH POSZUKIWAŃ
30 stycznia o 19.00 w Galerii Stołecznego Klubu Garnizonowego DWP przy al. Niepodległości 141 odbył się wernisaż wystawy
„Artyści Zmagazynowani”. Wystawa prezentuje dorobek malarski i fotograficzny z ostatniego roku artystów skupionych wokół
Magazynu Sztuk, pracowni plastycznych na warszawskiej Ochocie.
Każdy z prezentowanych twórców przedstawił prace o własnym, dalece zindywidualizowanym stylu wypowiedzi plastycznej
oraz w odmiennych technikach. Mamy tu: klasyczne oleje na płótnie, akryl na płótnie, techniki własne, a także fotografikę. Tak
duża różnorodność technik, doboru materiału, formy, pozwala lepiej wyrazić twórcze zamiary, pokazać, jakie wpływy świata
zewnętrznego kierują artystą w procesie twórczym.
Często wykorzystywanym pretekstem malarskim jest tu pejzaż (Joanna Sułek-Malinowska, Jacek Malinowski, Marta Rutkowska,
Marcin Malitka, Tomek Staszewski – malarstwo i fotografika), dla części punkt wyjścia do działań plastycznych, a dla innych
jako forma wyjściowa do zaprezentowania swoich postaw życiowych. Inni artyści skupili się na ukazaniu człowieka – nie scen
z życia, ale wykorzystując ten temat jako pretekst do pokazania swoich rozważań o nim (Katarzyna Saniewska-Popiołek,
Agnieszka Biardzka, Joanna Sułek-Malinowska). Dwóch z artystów zaprezentowało prace abstrakcyjne, bardzo zróżnicowane
w formie wypowiedzi (Aleksander Laszenko i Marek Ejsmond-Ślusarczyk).
W wystawie udział wzięli: Joanna Sułek-Malinowska, Katarzyna Saniewska-Popiołek, Agnieszka Biardzka, Marek Ejsmond-Ślusarczyk, Marta Rutkowska, Jacek Malinowski, Marcin Malitka, Aleksander Laszenko, Tomek Staszewski. Więcej
na www.magazynsztuk.pl.
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PERŁY – JUŻ NIE W UKRYCIU!
27 stycznia o godz. 15.00 w Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się
promocja książki Mirosława Kossakowskiego. Ten bardzo uzdolniony inżynier, nauczyciel, mieszkaniec Ochoty, autor monografii pt. „Państwowe Liceum Technik
Teatralnych – Szkoła osobliwa”, poeta o dużym dorobku literackim, etc. zaprezentował prozę zatytułowaną „Egzamin ze wspomnień”.
Salę Muzeum Niepodległości wypełnili po brzegi przyjaciele, znajomi i zaproszeni goście. Wybrane fragmenty książki czytała aktorka Ewa Kania, uroczystość
uświetnił swym występem chór „Ars Chori”, a wiersze Mirka Kossakowskiego czytały jego koleżanki z kabaretu literackiego „Jesienne Róże”.
W przedmowie książki recenzent Andrzej Zaniewski zastanawia się, czy jest to
proza autobiograficzna, związana z losami pisarza, czy też opowieść zasłyszana.
Jego doskonała recenzja, elegancja gospodarza i profesjonalne prowadzenie
uroczystości przez znanego krytyka literackiego, Stefana Jurkowskiego, podniosły
rangę promocji do poziomu wydarzenia kulturalnego.
Antonina Marcinkiewicz
uczestniczka sekcji literackiej i teatralnej DKS „OCHOTA”
PODZIĘKOWANIA
Jesteśmy już u siebie w pięknie wyremontowanym Dzielnicowym Klubie Seniora przy Słupeckiej 4.
W związku z tym dziękujemy serdecznie:
– pani Bożenie Majewskiej, p.o. Dyrektora OKO za osobiste zaangażowanie i poświęcenie
swego czasu sprawom remontu naszego klubu, za troskę i opiekę podczas naszej „bezdomności”,
– działowi technicznemu za poniesione trudy,
– pracownikom OKO za uśmiech, wyrozumiałość i serdeczność, którą nas otaczali
(było nam u Was bardzo dobrze, ale wiecie sami, że najlepiej we „własnym domu”),
– mieszkańcom domu przy ul. Słupeckiej 4 za wyrozumiałość i przepraszamy
za niedogodności podczas remontu.
Dziękujemy także serdecznie naszej kierowniczce Janeczce Pytce, która
jak zawsze niezawodnie czuwała nad wszystkim, jej troska i opieka nie
pozwoliła nikomu z nas się zagubić.
Jesteśmy więc u siebie. Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze zajęcia: wokalne, choreograficzne, teatralne, literackie, brydżowe oraz gimnastykę dla seniorów.
Członkowie Dzielnicowego Klubu Seniora „Ochota”
ul. Słupecka 4, tel. (0 22) 822 29 31

Od redakcji: W zeszłym numerze prezentowaliśmy pierwszy z wierszy powstałych podczas spotkań sekcji literackiej
Dzielnicowego Klubu Seniora „Ochota”. Oto prezentujemy Czytelnikom
„Ochotnika” wiersz kolejnego uczestnika zajęć, Jerzego Stefana Tutaja.
Dzielnicowy Klub Seniora „Ochota”
sekcja literacka, przedstawia:

PAMIĘCI ULEGAM
„AFIRMACJA
AD PERSONAM”
Żonie, która odeszła przedwcześnie

noc...
godziny kiedy mogę
cię zobaczyć
wystarczy zamknąć oczy
i przychodzisz
zza horyzontu rzęs
przynosisz zapach letniego wieczoru
– a ja,
we śnie utopiony
stwarzam cię
pod powiekami
zawsze od nowa
wypełniam się tobą
po brzegi
– po granice świtu
Jerzy Stefan Tutaj, Warszawa
23 maja 2007

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „BROMBOLANDIA 2009”
Współcześni autorzy górą!
Nieco większe od wiewiórki stworzonko o różowym futerku, dyplomowana
specjalistka od mierzenia i ważenia,
a nade wszystko cudowna postać
z książek Macieja Wojtyszki, czyli po
prostu Bromba. Właśnie ona wraz ze
swoim literackim stwórcą patronuje
trzeciej edycji Festiwalu Twórczości
Dziecięcej i Młodzieżowej „Brombolandia 2009”. Projekt przeznaczony
jest dla młodych czytelników, zafascynowanych współczesną polską literaturą. Uczestnicy mają możliwość
wykazania się w różnych dziedzinach
artystycznych. W ramach festiwalu
odbywają się bowiem trzy konkursy –
literacki, plastyczny i teatralny.
Konkurs na audiobook – czyli „Książka
mówiona twoim głosem” to szansa dla
tych, którzy cenią sobie słowo mówione. Należy wybrać fragment ciekawej
książki żyjącego autora i nagrać własną
interpretację w formie mini-audiobooka.
Organizatorzy dają dużą dowolność
odnośnie formy nagrania (indywidualne, zespołowe, z wykorzystaniem efektów dźwiękowych itp.) oraz nośnika (CD,
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MP3). Termin nadsyłania audiobooków
mija 30 kwietnia 2009.
Konkurs plastyczny – „Niekończąca się
opowieść” – to propozycja dla miłośników komiksów. Do podanych przez
organizatorów książek (np. „Kinga i jak
ją rozgryźć” Melanii Kapelusz, „Na imię
mi Rower!” Anny Strzeleckiej, „Kawa dla
Kota” Agnieszki Tyszki czy „Bruno i siostry”
Doroty Suwalskiej) trzeba narysować
kontynuację opowieści w formie komiksu. Termin nadsyłania komiksów mija
30 kwietnia 2009.
Konkurs teatralny – Jest też coś dla
amatorów teatru. Zamiast robić kolejną
inscenizację „Kopciuszka” czy „Czerwonego Kapturka”, sięgnijcie po dzieła
współczesnych twórców i zróbcie fantastyczny spektakl. Konkurs „Na współczesną inscenizację polską” przeznaczony
jest dla dziecięcych i młodzieżowych
grup teatralnych w wieku od 7 do 19 lat.
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 listopada 2009 roku.
Honorowym jurorem wszystkich konkursów jest Maciej Wojtyszko – pisarz,
scenarzysta, reżyser filmowy i teatralny, autor książek dla dzieci i młodzieży.
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Regulamin konkursów, kartę zgłoszeniową i więcej szczegółów znajdziecie
na stronie internetowej pomysłodawców projektu z Domu Kultury Rakowiec
– www.rakowiec.art.pl.
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„Zawsze mówiłam wprost”

– z Ireną Krzywicką rozmawia Gabriela Gab*
Czy może Pani opowiedzieć o swoich
związkach z Ochotą?
Nigdy nie byłam ściśle związana z Ochotą,
ale coś tam znajdę w pamięci. Jako młoda
panienka w 1917 roku byłam zafascynowana ideą rewolucji w Rosji. W naszym
domu odbywały się spotkania działaczy
PPS-Lewicy. Zachwyciłam się wtedy postacią Marii Koszutskiej, niezwykle pięknej
i subtelnej kobiety, o czarującym melodyjnym głosie. Prawie się w niej zakochałam.
Była samym wdziękiem, łagodnością i urokiem, a jednocześnie najtęższą głową w PPSLewicy. Czy to pasuje do związków z Ochotą? Przez wiele lat mieliście tu przecież ulicę
Wery Kostrzewy, nazwaną tak właśnie od jej
pseudonimów.
Zachwycała się Pani taką komunistką? Nie
obawia się Pani, co pomyślą Czytelnicy?
Nigdy nie obawiałam się, co inni sobie pomyślą. Zawsze mówiłam wprost, co uważałam i nie przejmowałam się, jakie to robi
wrażenie. Moje teksty, wypowiedzi i zachowanie wyrobiły mi opinię gorszycielki, bo
w czasach dwudziestolecia wojennego normy obyczajowe były zupełnie inne niż dziś.
A ja we wczesnej młodości uważałam się za
socjalistkę i chciałam koniecznie i natychmiast zmienić świat. Członkowie partii mieli przydzielone dzielnice, w których wygłaszali odczyty dla robotników. Ja dostałam
Ochotę. Dumna i szczęśliwa spotykałam się
ze swoimi słuchaczami w małym, ciasnym,
robotniczym mieszkanku przy ulicy Tarczyńskiej, która wówczas znajdowała się na
głuchym przedmieściu. Droga na ten „koniec świata” nie była wieczorami oświetlona
i bezpieczna zwłaszcza dla młodej dziewczyny. Byłam zachwycona swoją rolą i tym,
że się narażam, a prości ludzie z zachwytem
słuchają moich odczytów ideologicznych, aż
do momentu, gdy jeden z nich powiedział:
„Wy inteligenci przychodzicie do nas i traktujecie nas niby równych. A na przykład wy,
towarzyszko, czy byście wyszła za mąż za
któregoś z nas? Nie, z góry wam to mówię,

że nie. Takie mądre, ładne i umyte, to nie dla
takich jak my”. Miał rację, to była ta „przepaść klasowa”. Różnice kulturowe między
ówczesnym robotnikiem i inteligentem były
tak wielkie, że nawet trudno sobie wyobrazić, aby te dwie tak różne istoty połączyć.
Wyszła więc Pani za inteligenta?
Miałam trzech najlepszych przyjaciół: Stefana
Warszawskiego, Włodzimierza Kamińskiego
i Jerzego Krzywickiego, którzy nie byli o siebie nawzajem zazdrośni, ale nikogo innego
do mnie nie dopuszczali. Uznałam, że ten
ostatni najbardziej nadaje się na ojca moich
dzieci, a byłam opętana myślą o dzieciach.
Jerzy wydawał mi się najbardziej pociągający fizycznie, najinteligentniejszy, najwięcej
umiejący i wiedzący, a zawsze była mi potrzebna u mężczyzny przewaga intelektualna. Te względy eugeniczno-intelektualne nie
świadczyły może o wielkiej miłości, ale łączyło się z nimi uczucie prawdziwego przywiązania. Stanowiło to wcale nie najgorszą bazę
do małżeństwa. Któregoś wiosennego wieczora 1921 roku poszliśmy na spacer wzdłuż
Filtrów (podówczas to było za miastem)
i tam Jerzy zapytał mnie czy zostanę jego żoną.
W późniejszych latach często chodziliśmy
tam na spacery, zwłaszcza, gdy pojawił się
nasz pierwszy syn Piotruś.
Pani teść mieszkał na Ochocie...
Ojciec Jerzego Ludwik Krzywicki jako wybitny socjolog, działacz społeczny i pedagog wykładał m.in. na Wolnej Wszechnicy
Polskiej i pewnie dlatego zamieszkanie na
Ochocie wydało mu się wygodne. Przyłączył się do kooperatywy mieszkaniowej,
która miała stworzyć Kolonię Staszica i rozpoczął budowę własnego domu. Gdy pod
koniec lat dwudziestych przeprowadził się
na Langiewicza 25, oddał nam swoje mieszkanie na Wilczej, co bardzo poprawiło naszą
sytuację. Często u niego bywaliśmy, zwłaszcza, że dziadek uwielbiał swojego wnuka.
Ludwik Krzywicki mieszkał na Ochocie do
swojej śmierci w 1941 roku. We wrześniu
1939 został ranny i kiedy leżał w szpitalu,

gospodyni, która opiekowała się jego gospodarstwem, wywiesiła na domu wielką flagę
ze swastyką, jedną z pierwszych w Warszawie. Co za ironia, bo teść mimo lewicowych
poglądów zawsze był gorącym patriotą. A ja
zamieszkałam w tym domu w 1955 i prowadziłam przez kilka lat salon literacki.
Na Ochocie mieszkali też Pani przyjaciele...
O tak, często na przykład bywałam na rogu
Grójeckiej i Wawelskiej w domu mojej bliskiej przyjaciółki Wandy Telakowskiej. To
była zupełnie niezwykła kobieta, wykraczająca poza ramy swoich czasów, malarka, założycielka Instytutu Wzornictwa
Przemysłowego. Często razem jeździłyśmy
kolejką EKD odwiedzać Iwaszkiewiczów
w Stawiskach, a później również do mojego
domu w Podkowie Leśnej. W czasie okupacji Wanda była jedną z osób, które udzielały
mi pomocy. Żydom pomagała również moja
koleżanka Maria Czapska, współtwórczyni
paryskiej „Kultury”. Bywałam u niej na Mianowskiego 15. Po wojnie na Zimorowicza 4
zamieszkał mój przyjaciel Jan Parandowski.
Ale mieszkał na Ochocie, w miejscu gdzie
dziś jest Liceum Staszica, także mój wielki
wróg Karol Irzykowski.
A czym się on Pani tak naraził?
Napisał „Beniaminka”, obrzydliwy, antypatyczny i niewybredny pamflet na Tadeusza
Boya-Żeleńskiego. Irzykowski, poważny
krytyk i pisarz niewątpliwie wybitny, znienawidził Boya nienawiścią chorobliwą przechodzącą w obsesję. Odniósł swój mały
sukcesik, bo nazwisko Boya w podtytule
zagwarantowało mu poczytność.
A może opowie Pani o swoim wieloletnim
związku z Boyem?
Ach, to może kiedy indziej.
Dziękuję za rozmowę.

*Tekst powstał na podstawie „Wyznań gorszycielki” Ireny Krzywickiej.

MARIA POMIANOWSKA I JEJ „PUDŁA Z DRUCIKAMI”
Najmłodszych uczestników zajęć w DK „Rakowiec” zapraszamy na spotkanie z cyklu „Z instrumentem za
pan brat.” Pierwsze spotkanie z tego cyklu poprowadził wirtuoz gry na oboju Tytus Wojnowicz. Przedstawił niezwykłą kolekcję instrumentów dętych i dmuchanych używanych w Polsce, a także innych krajach,
poczynając od Azji po basen Morza Śródziemnego. Całości spotkania dopełniły prezentacje muzyczne
w wykonaniu zaproszonych artystów muzyków: flecistki – Hanny Turonek, fagocisty – Leszka Wachnika,
tubisty – Krzysztofa Żebrowskiego oraz instrumentalistów z Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Akteon.
Przed nami kolejne spotkanie, które będzie poświęcone gitarze i innym pudłom z drucikami. Przez świat
instrumentów strunowych poprowadzi nas Maria Pomianowska (wiolonczelistka, kompozytorka, wokalistka, instrumentalistka, pedagog) i zaproszeni przez nią goście.
Grażyna Zaczek
8 marca 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„Gitara i inne pudła z drucikami”
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, wstęp wolny
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powieść

Długie, gorące lato

Artur Rafał Skowroński

„Zagadka
z przeszłości”
Siedzieliśmy przy jednym ze stolików
ustawionych pod rozłożystym zadaszeniem
kawiarni Pickwick. Od ulicy Dickensa dochodził miarowy warkot przejeżdżających
aut. W powietrzu wisiał upał letniego popołudnia i czułem jak koszula lepi mi się do pleców. Poprawiłem się na krześle i zerknąłem
nieśmiało w brązowe oczy dziewczyny. Było
w nich coś nostalgicznego. Może tęsknota?
Poczułem, że ta drobna szatynka potrzebuje
mojej pomocy.
Dziadek odstawił filiżankę z kawą i sięgnął po papierosa. Zaciągnął się i wypuścił
głąb dymu, który zaraz porwał wiatr.
– Młoda damo – zaczął nieśpiesznie. –
Naprawdę nie rozumiem, po co chciała się
pani ze mną spotkać. Pani liścik brzmi dość
niedorzecznie i na pewno bym tu dziś nie
przyszedł, gdyby…
– Gdybym nie podpisała go nazwiskiem
pana przyjaciela – dokończyła dziewczyna.
Dziadek popatrzył na nią w zamyśleniu,
ale nic nie powiedział.
– Mimo wszystko dziękuję, że pan tu jest.
To dla mnie bardzo ważne. Wie pan, ile się
musiałam natrudzić, by pana odnaleźć?
– Weroniko, jest pani młodą, ładną dziewczyną, ale doprawdy nie rozumiem, o czym
pani mówi. Ten list – rozłożył na stole skrawek
papieru – brzmi trochę jak poemat, a ja nigdy
nie byłem orłem z poezji. Zresztą, chyba już
jestem za stary na amory. Nie sądzi pani?
Uśmiechnąłem się. Nie znałem go z tej
strony, gdyby nie to, że był moim dziadkiem, przysiągłbym, że z nią flirtuje. A ja?
Zaledwie miałem odwagę zerkać czasem
w jej wielkie oczy, czując jak kurczy mi się
żołądek. Żałosne.
– Rozumiem, że może się pan czuć zaskoczony. Zaraz wszystko wyjaśnię. Chciałabym tylko wiedzieć, czy mogę liczyć na waszą dyskrecję. To sprawa dość osobista i jest
bezpośrednio związana z moją rodziną.
– Pani wybaczy – odezwał się spokojnie
dziadek. – Ale nie możemy tego zagwarantować. Właściwie się nie znamy, nie wiemy,
po co pani nas tu ściągnęła. Nie możemy niczego obiecać, prócz naszej uczciwości. Reszta zależy od pani. Poza tym, cała ta sprawa
wygląda dość dziwacznie.
Dziewczyna sięgnęła do torebki i położyła przed nami jakieś dokumenty. Były tam
odręcznie skreślone zapiski, kilka wycinków
ze starych gazet i pożółkłe zdjęcie.
– To wszystko znalazłam w mieszkaniu
mojej świętej pamięci ciotki. Ciocia zmarła
dwa miesiące temu, mieszkała tu, na Ocho-
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cie. Dopiero po jej śmierci dowiedziałam się,
że walczyła w AK, brała udział w powstaniu
warszawskim. Tego wszystkiego dowiedziałam się z jej pamiętnika. Rodzice nigdy mi
o niej nie opowiadali. Prawdę mówiąc cała
rodzina traktowała ją raczej, jako niegroźną,
starszą dewotkę. A tu taka niespodzianka.
Ale to nie wszystko. Wertując jej zapiski odnalazłam ciekawą historię. Myślę, że to, co
zaraz powiem, bardzo pana zaciekawi.
Dziewczyna wypowiedziała to wszystko
jednym tchem. Na koniec uśmiechnęła się
z tryumfem, pewna wrażenia, jakie wywarły jej słowa. Jednak dziadek patrzył
z pogodną miną nie zdradzając nic więcej,
prócz lekkiego rozbawienia. To ją trochę
zbiło z tropu, ale zamaskowała konsternację ironicznym uśmiechem.
– Nie ciekawi pana, co się wydarzyło
w mieszkaniu na Dobosza w sześćdziesiątym
czwartym? – spytała zadziornie przekręcając
głowę. – Nie jest pan ciekaw, z kim rozmawiał
Wiesiek Atom w dniu, w którym zginął?
Dziadek spojrzał na dziewczynę poważnie. Już się nie uśmiechał. Zdusił papierosa
w popielniczce.
– Kim pani jest? I czego pani ode mnie
chce?
– Już mówiłam, nazywam się…
– Tak, słyszałem. – Przerwał jej nieprzyjemnym tonem. – Weronika Atom. Tylko, że
ktoś taki nie istnieje. Pani dobrze o tym wie.
Atom, to był pseudonim, nie nazwisko.
– Przepraszam, ale musiałam użyć fortelu. Inaczej by się pan ze mną nie spotkał.
Nazywam się Weronika Bednarska.
Dziadek milczał i przestał się uśmiechać.
– Z zapisków mojej ciotki wiem, że Wiesiek Atom odwiedził ją w dzień swojej
śmierci. Nie przyszedł do niej z wizytą towarzyską. Wiem, że po tym, co teraz powiem,
uznacie mnie za wariatkę. Wiesiek Atom
wpadł na trop zaginionego skarbu – dodała
ściszając głos.
– Pani zwariowała – przyznał jej rację
dziadek.
– Słyszał pan o Brygadzie Szturmowej SS
„Kamiński”, zwanej też RONA?
– Coś słyszałem.
– RONA w dużej mierze składała się
z rosyjskich dezerterów, bandytów i recydywistów. W jej szeregach byli też Ukraińcy i Białorusini rekrutujący się między innymi z milicji. Dowodził nimi typ spod ciemnej gwiazdy
– Bronisław Kamiński. RONA została wysłana
w 1944 roku do pacyfikowania powstania warszawskiego. Choć w pierwszej fazie skupiała
się głównie na mordowaniu ludności cywilnej. Pijani żołnierze Kamińskiego z upodobaniem gwałcili, rabowali i rozstrzeliwali. Masakra Ochoty na Zieleniaku to ich dzieło.
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– Dziękujemy za lekcję historii, czy to już
wszystko?
– Nie, to jeszcze nie koniec. Gdy powstanie już dogorywało Kamiński został nagle
wezwany przez niemieckie dowództwo.
Podobno opuszczał Warszawę w cywilnym
przebraniu, po kryjomu. Kilka dni później
zginął, rozstrzelany przez Niemców. Rzeczy, które zrabował, nigdy nie odnaleziono.
Dopiero Wiesiek Atom w sześćdziesiątym
czwartym wpadł na ich trop. Rozumie pan?
Wiesiek Atom prawdopodobnie odszukał
skarb zrabowany przez Kamińskiego. Niestety jego wskazówki przekazane mojej ciotce są
dla mnie niejasne. Wiem, że znał pan Wieśka
Atoma osobiście. Byliście przyjaciółmi. Tylko
pan może mi pomóc. Musimy rozwiązać tę
zagadkę. To nasz moralny obowiązek.
– Przykro mi, nie mogę pani pomóc.
– Przecież pan tam był i widział to wszystko na własne oczy. Po co ja to panu mówię.
– Myli mnie pani z kimś innym. Przykro
mi. Jestem tylko niegroźnym emerytem.
Chodź Paweł, na nas już czas.
Nim zdążyłem się ruszyć, dziewczyna
podsunęła nam starą, mocno zniszczoną,
fotografię. Dziadek spojrzał na nią od niechcenia.
– Kto to? – spytał obojętnie.
– Moja ciotka – Zofia Michońska.
Chciałem coś powiedzieć, ale znieruchomiałem, widząc pobladłą nagle twarz
dziadka. Wyglądał, jak człowiek, który zobaczył ducha. Przestraszyłem się, że może
zemdleć lub dostać zawału. Miał przecież
chore serce.
– Jak pani powiedziała? – wymamrotał
nie odrywając wzroku od czarnobiałej sylwetki młodej dziewczyny, która uśmiechała
się do nas ze zdjęcia.
– Zosia Michońska – powtórzyła. – Pańska narzeczona z młodości.
Dziadek wziął do ręki zdjęcie, tak ostrożnie i delikatnie, jakby nie był to skrawek papieru, ale zeschnięty liść. W oczach lśniły
mu łzy.
– Panie Stanisławie, dobrze się pan czuje?
– Ona… umarła? – szepnął niemal bezgłośnie.
– Tak, dwa miesiące temu.
Siedziałem oszołomiony, patrząc się na tę
dziwną scenę. Młoda dziewczyna pochylona nad blatem stołu wpatrywała się uparcie
w twarz starego człowieka. Stary człowiek,
który przecież był moim dziadkiem, spoglądał z niekrytą czułością i tęsknotą na zdjęcie.
Ręce mu drżały, oczy lśniły. Wyglądał młodziej; tak, jakby za sprawą dotyku, przeniósł
się w świat z fotografii.
– Dobrze – powiedział. – Pomogę pani.
CDN

Ochota

WITAJ BRACISZKU
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Pojawienie się kolejnego dziecka
w rodzinie to na ogół wielka radość dla
rodziców. Wszyscy się cieszą, przychodzą,
oglądają, podziwiają, składają gratulacje
rodzicom. W domu jest wiele zamieszania i ogólnie dość radosna atmosfera. Na
początku nikt nie myśli o nieprzespanych
nocach, pieluchach i kolkach.
To prawda, nikt też na ogół nie myśli
o starszym rodzeństwie malucha. Jakoś tak
zakładamy, że skoro my się cieszymy to
nasze starsze dziecko czy dzieci również.
Nikt przecież nie lubi być jedynakiem.
Brat czy siostra to ktoś, kto zawsze wesprze, pomoże w trudnych chwilach.
Niestety do uświadomienia sobie tej
prawdy trzeba przebyć dość nieprzyjemną drogę. Po pierwsze czas zazdrości,
która pojawia się wraz z noworodkiem
w domu. I choć o tym wiedzą już prawie
wszyscy rodzice, to jednak dość często
bagatelizują to uczucie. A ono nie pozwala młodemu człowiekowi cieszyć się
z obecności brata lub siostry. Po drugie jakoś tak zadziwiająco się dzieje, że starsze
dziecko nagle w ciągu kilku dni dorasta,
dojrzewa, przybywa mu lat (przynajmniej
w oczekiwaniach rodziców). Z dziecka
w ciągu jednej nocy przeistacza się w osobę, od której wymagamy jak od dorosłego
– przecież jest starszy, więc powinien zrozumieć, że dzidziuś chce spać i trzeba być
cicho. Może i rozumie, ale ma nadal 3 latka
i chce się bawić w lądowanie samolotów
tak samo głośno jak i tydzień temu, gdy rodzeństwa nie było jeszcze na świecie.
Ale przecież rodzice starają się zapewnić dziecku opiekę, poświęcać mu sporo
czasu. Żeby nie czuło się poszkodowane,
czasem wysyłają je do ukochanych dziadków na kilka dni, aby tam dostało wiele
ciepła i miłości i jednocześnie nie było
narażone na zachwyty nad maleństwem
ze strony odwiedzających gości.
Racja. Od dziadków dostanie wiele
ciepła i miłości. Nie będzie jednak uczestniczyło w jednej z ważniejszych chwil
w życiu rodziny, zostanie jakby odsunięte, pominięte, co w świadomości młodego
człowieka budzić może poczucie porzucenia. Mój starszy synek, gdy poszłam do
szpitala, aby urodzić młodsze dziecko, na
kilka dni przestał mówić o mnie mama,
i zaczął mówić po imieniu. Mama to była
ta osoba, z którą się nie rozstawał na dłużej
niż kilka godzin, a Beata to ta, która poszła
do szpitala i nie ma jej w nocy w domu.

Chociaż wiedział doskonale po co poszłam
do szpitala, odwiedzał mnie tam, widział
brata, a sam mój pobyt poza domem trwał
zaledwie kilka dni. Sama nieobecność
mamy w domu była dla niego trudna. Myślę, że odsyłanie starszych dzieci do dziadków nie jest najlepszym pomysłem. O ile to
możliwe, to lepiej, żeby babcia przyjechała
do młodej rodziny.

o naszym starszym potomku. Młodszy dostanie śpioszki, które i tak mu są w gruncie rzeczy dość obojętne, ale za to starszy
ucieszy się bardzo z nowego samochodzika czy laleczki oraz poczuje się doceniony.
Poczuje też istotność wydarzenia, jakim
jest pojawienie się owego członka rodziny.
W końcu prezenty dostaje się z okazji wielkich świąt, urodzin, imienin.

Jak zatem pomóc przetrwać starszemu
rodzeństwu inwazję młodszych konkurentów do miłości rodzicielskiej?

Dajmy też możność starszemu dziecku
prezentowania nowego członka rodziny
gościom. Niech powie, jak ma na imię, co
robi, co lubi. To bardzo wzmacnia pozycję starszego brata czy siostry. Już nie stoi
w kącie i z zazdrością patrzy na prezenty
i zachwycone miny cioć i wujków, tylko jest
mistrzem ceremonii i on opowiada o bracie
czy siostrze, jest w centrum uwagi.

Zawsze warto dzieci przygotować na
przyjęcie młodszego rodzeństwa. Już na
etapie ciąży i szykowania miejsca dla nowego członka rodziny pozwolić starszym
dzieciom decydować w niektórych sprawach, np. kolor pokoju, kupienie jakichś
zabaweczek.
A co z przekazywaniem zabawek
i ubranek przez starsze dzieci?
To ważny temat. Za nic nie należy odbierać starszym ich zabawek i mówić: „to
już za proste dla ciebie, dzidziuś się tym
będzie bawił” albo „już z tego wyrosłeś
(jeśli chodzi o ubranka, kocyki czy pościel)
– będzie dla braciszka”. Dzieci są bardzo
przywiązane do swoich rzeczy i można
z nimi negocjować lub poprosić, aby przekazały cześć swoich zabawek maleństwu
i uszanować ich decyzję. W przeciwnym
razie do zazdrości o miłość rodziców dojdzie jeszcze poczucie krzywdy – „ten mały
mi zabrał”. Gdy dzieci mają możliwość dokonania wyboru i podjęcia decyzji często
dość hojnie dzielą się dotychczasowymi
zabawkami. Zostawiają sobie na ogół jedną czy dwie grzechotki i kilka ulubionych
ubranek czy kocyków.
Ubranka i zabawki już podzielone
i czekają na maluszka na półeczce, mama
z noworodkiem stoi w drzwiach i co teraz?
Bardzo dobrze by było, aby nowonarodzony brat czy siostra przyniósł starszemu
dziecku jakiś prezent od siebie. Tak trochę,
żeby się wkupić w łaski starszego rodzeństwa, a tak trochę, aby pokazać, jaki ten
starszy w domu jest ważny. Niby prosta
rzecz, a daje duże poczucie ważności starszemu dziecku.
A tłumy gości zachwycających się noworodkiem? Przynoszących masę prezentów dla dzidziusia...
Warto poprosić gości, którzy nas będą
tłumnie nawiedzać, aby nie zapominali
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Goście już wyszli, ucichł gwar i zostaje codzienność. Karmienie, przewijanie,
kąpiele – cała obsługa noworodka – oraz,
powiedzmy, trzylatek kręcący się pod nogami, dla którego już jest znacznie mniej
czasu niż do tej pory.
Wówczas warto włączać dziecko do pomocy w różnych czynnościach. Podanie
pieluchy, przyniesienie smoczka, można też
kupić dziecku jego „własnego dzidziusia”,
którego będzie przewijało, karmiło, kąpało.
Mama przewija Jowitkę, a synek czy córeczka swojego Maciusia. Można też, choć
to wyższa szkoła jazdy, karmiąc młodsze
dziecko czytać bajeczkę starszemu, grać
z nim w grę czy po prostu rozmawiać. Nie
należy jednak zapominać, że każdej mamie należy się od czasu do czasu wychodne i dobrze by było, aby w sprawowaniu
opieki nad malcami zastąpił ją czasem
ktoś inny np. tata lub babcia. Może ten
drugi pomysł jest nawet lepszy, gdyż wtedy rodzice mogą wyjść na chwilę razem
i pobyć ze sobą tylko we dwoje, jak za narzeczeńskich czasów.
Tak, więc jeśli pojawia się młodsze rodzeństwo dajmy odczuć starszemu, że nie
straciło, ale wręcz zyskało nową pozycję
w rodzinie, a wraz z nią nowe przywileje
(może później niż dzidzia chodzić spać,
może oglądać bajki, może pokazywać
maluszka gościom) i nie zapominajmy, że
jest to nadal małe dziecko, które potrzebuje naszej czułości, uwagi i miłości.
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.sppp-udr.org
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RÓŻNORODNOŚĆ I TRADYCJA
– V TEATRALNA WIOSNA
NA RAKOWCU
Różnorodność i tradycja to cechy charakterystyczne dla spektakli niezależnych z całej Polski, które będzie można obejrzeć na scenie
Domu Kultury przy ul. Wiślickiej 8. Po kilku burzliwych latach naturalizmu, hiperrealizmu i brutalizmu na polskich scenach obserwujemy
odwrót od wspomnianych kierunków. Teatr powraca na drogę tradycji, ponownie ukazując człowieka z jego ponadczasowymi problemami. Zmianom kierunek nadają teatry i zespoły niezależne. Ich przedstawienia wyróżnione nagrodami na festiwalach, a także
najnowsze premiery – jeszcze nie znane warszawskiej publiczności – będzie można obejrzeć podczas Teatralnej Wiosny. Natomiast
różnorodność odnajdziemy w formie tych inscenizacji, choć i tu wiele nawiązań i powrotów do form tradycyjnych.
Jak przystało na Rok Jerzego Grotowskiego, na Teatralnej Wiośnie odnajdziemy twórców, którzy – jak członkowie zespołu teatru
Arka z Wrocławia – czerpią inspiracje z doświadczeń Teatru Grotowskiego, łącząc jego koncepcje bliskości z widzem, teatrem
formy i pantomimą. Tomasz Rodowicz reżyser i założyciel Teatru Chorea mówi wprost: „[…] to mój przyjaciel i ojciec duchowy. Pracowałem z nim i przyjaźniłem się”.
Na zachętę kilka zdań o poszczególnych
spektaklach:
„Śpiewy Eurypidesa” – Teatru Chorea to opowieść o namiętnościach prowadzących do
zbrodni zarówno 2500 lat temu, jak i dzisiaj.
„Lolita Dolly” – Teatru Nikoli – opowiada
o seksualności człowieka, która niezależnie
od wieku jest jego wielką inspiracją, czasem
przekleństwem i zgubą.
„Wybraniec” – Teatru Ecce Homo – jest
rozważaniami, czy nasze duchowe aspiracje muszą być w konflikcie z naszą grzeszną naturą – historia człowieka zrodzonego
w grzechu i płodzącego swe potomstwo
w kolejnym grzechu.
„Oskar i Pani Róża” – Teatru Arka – to opowieść, o życiu, o arete życia, o jego pryncypiach. O sprawach ważnych i ważniejszych,
o rodzinie i potrzebie bliskości drugiego człowieka, a wreszcie i o Bogu.
„Pobłąkanie” – Teatru K3 – mówi o akceptacji własnej natury i podejmowaniu ryzyka, o
zaglądaniu w głąb siebie, odkrywaniu wewnętrznej siły i walce z emocjami, rodzeniu
się na nowo, gdy już coś nas przygnie do ziemi, o miłości i adorowaniu.
„Historyja o Śmierci i Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim z Tekstów Staropolskich, a Najwięcej z Mikołaja z Wilkowiecka
przepisana” – Teatru „A” – wprowadza nas w
świat średniowiecznej i renesansowej literatury, plastyki i muzyki, oczarowuje, porywa i fascynuje pełną dramatyzmu i humoru opowieścią, dobrodusznie uśmiecha się do ludzkich
przywar i ułomności.

Z A P R A S Z A M Y

Wszystko to można przeżyć, oglądając
prezentowane spektakle; „nabrać apetytu” na dobry teatr, połknąć teatralnego bakcyla i odczuć potrzebę sięgnięcia po więcej. Takiego apetytu Państwu
– Widzom Teatralnej Wiosny na Rakowcu,
a także wszystkim ludziom teatru życzę
z okazji przypadającego 27 marca Międzynarodowego Dnia Teatru. Zapraszam na Rakowiec.
Grażyna Zaczek

