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Kościół stary i nowy

rochę jeszcze zostało zaginionych zawodów i miejsc na ulicach, w których
można było kiedyś spotkać nieznanych
dziś handlarzy i rzemieślników, ale chwilowo porzucam ten wątek po to, żeby wrócić
do ważnych wspomnień mojej mamy.
Od dzieciństwa słyszałam od niej o kościółku, z którego została tylko dzwonnica, na Placu Narutowicza. Mama pamięta
z dzieciństwa, jak do niego chodziła, gdy
była małą dziewczynką. Było to na rogu
nieistniejącej wtedy jeszcze Słupeckiej
i Grójeckiej. Kościółek drewniany miał
wejście wychodzące na stronę dzisiejszego kościoła świętego Jakuba. Drewniany
kościółek był bardzo piękny, pokryty gontem. Czarny ze starości, wyglądał jak wiejski. Małej dziewczynce nowy, murowany
kościół wydawał się zimny, nieprzytulny,
dziesięć razy za duży.

Wracam na Ochotę (20)
Mama po wojnie spotykała popularne
artykuły i wspomnienia o Placu Narutowicza, murowanym kościele świętego Jakuba
i drewnianej dzwonnicy stojącej przy nim.
Ja sama mam pocztówkę z widokiem na
dopiero się kształtujący Plac Narutowicza
ze stojącym już kościołem świętego Jakuba i charakterystyczną dzwonnicą. Mama
czasami czuła się nieswojo, jak ostatni
człowiek na ziemi, który pamięta coś, czego większość ludzi, nawet z Ochoty, nie
pamięta. I nagle, pewnego dnia, na przystanku tramwajowym, spotkała osobę, z
którą zaczęła rozmawiać o Ochocie. I tutaj
wreszcie prysł ten dziwny nastrój, który
ogarniał mamę, kiedy nie mogła spotkać
nikogo, kto także uczęszczałby do drewnianego kościołka. Otóż owa nieznajoma
osoba z Ochoty przystępowała w nim do
pierwszej komunii.
Mama pamięta także drewniany, bardzo
wysoki wędrujący krzyż, który stoi dzisiaj
na terenie kościoła świętego Jakuba. Stał on
niegdyś w miejscu dzwonnicy drewnianego
kościółka a potem na rogu Niemcewicza i
Grójeckiej, po czym wrócił na teren kościoła.

Krzysztof Trawkowski

Wańkowicz
na Mochnackiego?

M

elchior Wańkowicz, który ma
swoją ulicę na Ursynowie, naj-

bardziej chyba kojarzony jest
z Żoliborzem, ulicą Dziennikarską i słynnym Domeczkiem. Wiadomo też, że na początku XX wieku kiedy przyjechał do Warszawy, zamieszkał na ul. Elektoralnej 49, a
potem dopiero razem z żoną i dwiema córkami na ul. Dziennikarskiej 3. Po siedemnastu latach nieobecności w kraju, osiadł w
domu przy ul. Puławskiej 10, gdzie teraz
znajduje się poświęcona pisarzowi tablica
pamiątkowa. Ostatnią warszawską przystanią pisarza była ul. Studencka 50 (od
listopada 1973 roku).
Ale czy ktoś słyszał o związkach Wańkowicza z Ochotą? O mieszkaniu czteropo-
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kojowym na ul. Mochnackiego 16? Jak do
tego doszło? Było to tak...
Melchior Wańkowicz (1892-1974), autor
takich tytułów jak „Na tropach Smętka”,
„Hubalczycy”, „Westerpla�e”, „Monte
Cassino”, „Ziele na kraterze” czy „Karafka Lafontaina” (to o warsztacie reportera)
i jeszcze wielu innych, był znakomitym
narratorem, wybornym stylistą i niezrównanym wirtuozem słowa. Zanim całkowicie mógł poświęcić się pisaniu, pracował
– dla pieniędzy – jako doradca reklamowy
Związku Cukierników, potem dyrektor
przedsiębiorstwa „Reklama Pocztowa”
a także redaktor „Łącznika Pocztowego”
(nakład 350 tys.!) Zasłynął z dwóch sloganów reklamowych: CUKIER KRZEPI
i LOT-em BLIŻEJ. Był również kierowni-
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Mój dziadek, Tadeusz Mayzner, chodził
jeszcze z rodziną do drewnianego kościoła,
ale grał na skrzypcach już na chórze nowego kościoła św. Jakuba. Dziadek umarł w
dniu wkroczenia Niemców do Warszawy,
28 września. Trzeba pamiętać, że był to
okres już po bombardowaniu i nie działały żadne środki komunikacji. Nie było
możliwości dostania się na Powązki i nie
tylko ojciec mojej matki, ale kilku innych
zmarłych zostało pogrzebanych pod murem kościoła świętego Jakuba, z nadzieją rodziny na przeniesienie w stosownej
chwili na cmentarz. Stało się to możliwe po
paru tygodniach. Spoczął na Powązkach w
grobie rodzinnym, gdzie otoczyły go tuje,
paprocie i wierzby płaczące.
Inne wojenne wspomnienie mamy,
związane z kościołem świętego Jakuba,
wiąże się z jej ślubem, który odbył się w
czerwcu 1944. Przybyło na niego mnóstwo
ludzi, także akowców, wbrew wszelkim
zasadom bezpieczeństwa obowiązującym
w konspiracji. Ale to już inna historia, którą opowiem przy kolejnej okazji

kiem literackim i współwłaścicielem Towarzystwa Wydawniczego „Rój”, która
to oﬁcyna wpędziła go w potężne kłopoty
ﬁnansowe. [„Rój” nazwę swą zaczerpnął
od projektu graﬁcznego okładki (E. Bartłomiejczyk) – trzy stylizowane pszczoły
uczepione do małej beleczki.] Sytuacja na
rynku książki nie była stabilna, więc jej
udziałowiec w dwóch trzecich, raz po raz
stawał nad brzegiem bankructwa. Wierzyciele puścili nawet w obieg dowcip: „Rój”
powinien w ulu siedzieć... Kiedy w latach
trzydziestych Wańkowicz ukończył budowę własnego domu zwanego później
Domeczkiem (projektował go Kazimierz
Tołłoczko) początkowo nie mógł w nim
osiąść, ponieważ posesja była bardzo
zadłużona. Aby ratować się ﬁnansowo,
zamieszkał na ulicy Mochnackiego 16
a willę na Dziennikarskiej wynajmował
dyplomatom. Jako reporter nie siedział
za długo w domu. Jeszcze w 1938 roku
podróżował do Nowego Jorku w charakterze korespondenta „Ilustrowanego
Kuriera Codziennego” i Polskiego Radia.
To „pomieszkiwanie” Wańkowicza na
Ochocie na kilka lat przed wojną było
więc raczej symboliczne. Ale tak oto związał się z naszą dzielnicą...

OCHOTNIK
KONKURS

Nad każdym wyjątkowym miejscem czuwa genius loci
i ja w to wierzę.
Można to nazywać klimatem, oryginalnością, swojskością, przyjazną aurą albo ciepłą atmosferą. Ja pomyślałam o przestrzeni, która się mieści pomiędzy Itaką,
Pragą, Dublinem a Edenem. Pomyślałam o dziesięcioletniej podróży Odysa, o jednym dniu z życia Leopolda
Blooma – Ulissesa, o słowach anioła z „Raju utraconego” Johna Miltona, żegnającego Adama i Ewę: „Wówczas odejdziesz stąd i bez niechęci / Raj ten porzucisz,
gdyż Raj będzie w tobie” i o „nieznośnej lekkości bytu” Tomasza i Teresy
(i Karenina) związanej z „ideą wiecznego powrotu, która ma w sobie coś tajemniczego”, jak w pierwszych słowach swojej książki pisał Milan Kundera.
Trudno jest je znaleźć, czasem trudno o nim myśleć, można sobie je wyobrażać,
tęsknić za nim, marzyć. A może jest tuż obok? Może to tam spędzimy Święta?
Może znajdziemy też czas na przypomnienie sobie kilku niezłych książek?
Magdalena Hartwig

CZYTELNIA

Czy można czytać „Lalkę” Bolesława
Prusa jako przewodnik po Warszawie
drugiej połowy XIX wieku? Jak się okazuje – z trudem, ponieważ pisarz niezbyt rygorystycznie przestrzegał realiów
„czasowo-architektonicznych”. Takiego zadania podjął się jednak polonista Paweł Waszak, w książce – albumie
o mało wdzięcznym tytule (ale ciekawej zawartości): „Między Kopernikiem
a Zygmuntem, czyli tło warszawskie
w Lalce Bolesława Prusa”. Tytuł odnosi
się oczywiście do Traktu Królewskiego
i jego odcinka między kolumną Zygmunta a pomnikiem Kopernika – trasy,
gdzie koncentrowało się życie tamtej
Warszawy. Bazując na powieści, weryﬁkując ją i uzupełniając starymi rycinami
i fragmentami przewodników po Warszawie z tamtej epoki, Waszak tropi ślady bohaterów Lalki i przywołuje klimat
stolicy lat 1878 – 1879. Powołując się

na stare warszawskie przewodniki, przypomina, że prawie wszystkie nosiły tytuł
„Warszawa i okolice”, a okolicami tymi
były zarówno Mokotów, Wilanów, Natolin, jak Skierniewice, Otwock, Nieborów
i... Pole Mokotowskie. I właśnie Mokotowskie Wojenne Pole zostało również
osobnym podrozdziałem uwzględnione
w albumie, jako że na znajdujących się
tam terenach wyścigów konnych – bardzo popularnej rozrywce ówczesnych
warszawiaków – zdarzało się bywać Stachowi Wokulskiemu. Oczywiście obszar
Pola Mokotowskiego był wtedy znacznie większy niż dziś i teren wyścigów nie
znajdował się w granicach dzisiejszej
Ochoty (mającej w swoim obszarze
lwią część Pola), ale w granicach dzisiejszego Śródmieścia z Ochotą i Mokotowem graniczącego.
JR

Paweł Waszak
„Między Kopernikiem a Zygmuntem, czyli tło
warszawskie w Lalce Bolesława Prusa”
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 2006

Pytanie konkursowe:
Gdzie na terenie Ochoty znajdują
się gmachy zaprojektowane przez
(wystarczy podać jeden) Romualda Gutta?
Na odpowiedzi czekamy 13 grudnia
w godz. 16.00-16.20 pod nr: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 10 bezpłatnych talonów
na dużą pizzę z maksimum 3 składnikami.
Sponsorem nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

W numerze 20 Ochotnika
na stronach 13 i 14 wkradł się błąd
w podpisach pod zdjęciami.
Pan Fedorowicz ma oczywiście na
imię Jacek, natomiast imię
lidera grupy De Press to Andrzej.
Za pomyłkę przepraszamy.

TEATR OCHOTY – GRUDZIEŃ
1-3 12
05.12
6-10.12
13-14.12
15-17.12
19.12

PUŁKOWNIK – PTAK
PUŁK.OWNIK – PTAK
DRUGI POKÓJ/KIBICE
DRUGI POKÓJ/KIBICE
PUŁKOWNIK – PTAK
SCENA DEBIUTU: Wystawa fotograﬁi
Michała Godlewskiego „OKNA”.
godz. 18.00, Kawiarnia Teatralna
20-22.12 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
26.12 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
29-31.12 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
Wieczór sylwestrowy

„PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY”
Autor: Siemion Złotnikow
Reżyseria: Zdzisław Wardejn
Występują: Małgorzata Bogdańska
i Leon Charewicz

Znakomita liryczna komedia Siemiona Złotnikowa o poszukiwaniu miłości. Dwoje dojrzałych,
samotnych, zagubionych ludzi pragnie odnaleźć
swoje miejsce w życiu. Ona, by zmienić swój los,
zmienia meble, fryzurę, kupuje nowe ubrania i …
szuka mężczyzny. On także szuka kogoś bliskiego,
ale poprzednie doświadczenia czynią go bardzo ostrożnym w podejmowaniu ostatecznych
decyzji. Ich pierwsze spotkanie stwarza szereg
niezwykle zabawnych sytuacji. Atutem spektaklu
jest jego klimat i brawurowa gra dwójki bohaterów
– Małgorzaty Bogdańskiej i Leona Charewicza.
Pytanie konkursowe:
„Pułkownik-Ptak” został napisany na początku lat dziewięćdziesiątych przez bułgarskiego
dramaturga Christo Bojczewa. Podaj nazwisko
innego bułgarskiego dramaturga (także poety),
którego sztuka od września b.r. znajduje się
w repertuarze Teatru Ochoty.
Na odpowiedzi czekamy 13 grudnia,
w godz. 16.30-17.00 pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest 2-osobowe zaproszenie na spektakl „Pułkownik-Ptak”, 17 grudnia (niedziela).
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architektura
Jarosław Zieliński

A

Z dziejów Ochoty
Ulica niegdyś Topolowa, (cz. 1)

leja Niepodległości na odcinku od
ul. Koszykowej do ul. Batorego stanowi w naszych czasach wschodnią
granicę Ochoty. Na tę niezwykle długą arterią, stanowiącą część budowanej już przed
wojną trasy N-S, składają się trzy historyczne
ulice: Spokojna (późniejsza Włodarzewska),
Topolowa i właściwa al. Niepodległości. W
pasie należącym do Ochoty, między ul. Wawelską a ul. Koszykową, powstała ul. Topolowa, będąca wpierw zwykłą drogą biegnącą
po zachodniej stronie Cmentarza Ujazdowskiego, od Koszykowej do Nowowiejskiej.
Tę nekropolię zaprojektowano w roku 1829,
otwarto w 1831, a zamknięto, ale nie zlikwidowano – już w 1836 r. Na zachód od drogi, między tymi właśnie ulicami, wytyczono obszerną nieruchomość, zabudowaną w 1852 r. tzw.
Barakami Jerozolimskimi, czyli rosyjskimi
koszarami, zajmowanymi od ok. 1865 r. przez
3. Brygadę Artylerii Lejbgwardii. Zabudowania, początkowo drewniane, pomiędzy 1885
a 1890 wymieniono w większości na murowane. Tworzyły one rozluźnione czworoboki
i mniejsze grupy, zajmując pierzeje obecnej ul.
Nowowiejskiej, Krzywickiego, Koszykowej,
Oczki i Chałubińskiego. Dwa baraki stanęły
bezpośrednio w linii regulacyjnej późniejszej
Topolowej, która w tym czasie przekształciła się już w ulicę i w 1893 r. zyskała oﬁcjalną
nazwę. Wbrew pokutującym w literaturze
przedmiotu poglądom, nie rosły tu żadne
topole, a jedynie drzewka owocowe miejskiej szkółki, założonej na miejscu cmentarza.
W 1896 r. na tejże parceli otwarto II Wystawę
Higieniczną, później zaś teren ten włączono do
posesji Politechniki i stopniowo zabudowano.
Ok. 1922 r. zaprojektowano przedłużenie
ul. Topolowej na południe, do obecnej ul. Batorego, chcąc ją połączyć z planowanym od
1911 r. nowym, północnym odcinkiem ul.

Włodarzewskiej, ostatecznie jednak powstał
tylko nowy odcinek Topolowej, dociągnięty do ul. Wawelskiej. Był to teren dawnego
Pola Wojennego Mokotowskiego, czyli grunt
państwowy, co ułatwiało przekazywanie
wytyczonych tu działek budowlanych spółdzielniom mieszkaniowym. Te ostatnie, nieprzypadkowo wspomagane państwowymi
kredytami budowlanymi, zrzeszały pracowników administracji i rządu. Najwcześniej, w
l. 1924-25, zabudowano posesję nr 3-5 (obecnie al. Niepodległości 219-223) trójsegmentowym budynkiem spółdzielni „U Siebie”, do
której należeli sędziowie Sądu Najwyższego
oraz Najwyższego Trybunału Administracyjnego, ale także kupcy i przedstawiciele
wolnych zawodów, w sumie 24 osoby z
rodzinami. Lokatorzy mieli do dyspozycji
24 mieszkania o 120 izbach, w tym aż 21 o
pięciu i więcej izbach, podczas gdy tylko trzy
lokale były mniejsze – czteroizbowe. Fundusze własne spółdzielców wyniosły jedynie
15,4% procent niezbędnego kapitału, toteż
zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego kredyty w 1925 r. opiewały na łączną
sumę 619 800 zł. Oznaczało to zadłużenie
danej rodziny na niemal 26 000 zł, ale sądząc
po wielkości mieszkań byli to ludzie stosunkowo zamożni, o pensjach nie niższych od
500 ówczesnych złotych. Warto dodać, że w
połowie 1925 r. średni koszt dzienny utrzymania czteroosobowej rodziny robotniczej,
zamieszkującej lokal jednoizbowy, obliczano
na 6,25 zł, ale rzecz jasna właściciele dużych
mieszkań przy ul. Topolowej musieli wydawać kilka razy więcej pieniędzy.
W 1927 r. powstała spółdzielnia „U Siebie II”, licząca 14 członków, także pracowników sądowych. Spółdzielcy pozyskali w
roku następnym pożyczkę BGK w wysokości 88 500 zł i na tej samej posesji wybudowali narożny segment
domu (Sędziowska 2-Topolowa 1, dziś al.
Niepodległości 217). W
segmencie powstało 19
mieszkań o 87 izbach, z
których to lokali 15 miało pięć lub więcej izb.
Założona w 1925 r.
Spółdzielnia
Mieszkaniowa
Urzędników
Ministerstwa
Sprawiedliwości zrzeszała 6
członków. Segment pod
adresem Topolowa 9,
róg Filtrowej (obecnie
al. Niepodległości 225),
podobny do poprzednich,
Topolowa między Wawelską a Filtrową – na pierwszym planie bu- zrealizowano w latach
dowa domów szeregowych spółdzielnio „Ognisko” przy ul. Lekar- 1927-29. Udział funduskiej, głębiej budynki spółdzielni „U Siebie” przy Topolowej. 1925 r. szy własnych sięgnął
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Skrzyżowanie ul. Topolowej z ul. Nowowiejską na zdjęciu lotniczym z 1916 r. W prawym
dolnym rogu widać tor wyścigów konnych
na Polu Mokotowskim.

34% kosztów budowy, resztę, tj. 514 000 zł pożyczono od BGK. Budynek zawierał 16 mieszkań o 76 izbach, zamieszkanych przez 65 osób,
w tym 14 mieszkań o pięciu i więcej izbach,
jedno czteroizbowe oraz mieszkanie dozorcy
o dwóch izbach. Cały ten liczący od trzech do
czterech pięter kompleks tworzył barierę odgradzającą od ruchliwej ul. Topolowej osiedle
sędziowskich domków szeregowych.
W l. 1924-27 po przeciwnej stronie Topolowej, między ul. Filtrową a obecną al. Armii Ludowej, powstało osiedle spółdzielni
„Ognisko”, którego generalnym projektantem był Roman Feliński, zaprojektowane w
podobny sposób co osiedla sędziowskie –
z dużym blokiem przy ul. Topolowej i mniejszymi domami szeregowymi na zapleczu,
od strony ul. Lekarskiej.
Z lat 1927-29 pochodzi niezwykle wydłużony, czteropiętrowy dom urzędników
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oznaczony pierwotnie numerem 11-17 (obecnie
nr 227-233, proj. Roman Feliński), usytuowany pomiędzy ul. Filtrową a ul.Nowowiejską.
W 1928 r. niezwykle długi gmach znajdował
się w stadium prac wykończeniowych, ale
jeszcze w roku następnym pobrano ostatnią
ratę pożyczki budowlanej (65 000 zł). W odróżnieniu od wcześniej opisanych domów,
utrzymanych jeszcze w stylu „dworkowym”,
ten budynek zwracał uwagę zdyscyplinowaniem formy, mimo dość jeszcze tradycyjnego
ukształtowania. Także dziś pokrywa go charakterystyczne malowanie w pasy.
Omówione budynki wraz z gmachami
Politechniki wyczerpywały listę cywilnych
inwestycji przy ul. Topolowej. Inne obiekty
budowało tu wojsko, ale o tym już w następnym odcinku cyklu

rozmowa miesiąca

„Z Brzozowej na Jesionową”

Rozmowa z Miladą Ślizińską, kuratorem w Centrum Sztuki Współczesnej,
założycielką Stowarzyszenia Kolonii Staszica.
Mieszka Pani, na Starej Ochocie, na Kolonii Staszica od 10 lat. Czy była Pani
wcześniej związana z tym miejscem, np.
więzami rodzinnymi?
Wychowałam się w Milanówku pod Warszawą, ale na ul. Orzechowskiej na Kolonii
Staszica „od zawsze” mieszkała moja ciotka
– profesor medycyny, która ma w tej chwili
ponad 90 lat. Ciotka miała siedmioro dzieci,
a ja tylko siostrę. Razem z rodzicami i siostrą
odwiedzałam ciotkę Reginkę a raz nawet na
krótko rodzice zostawili mnie u cioci Stańczakowej. Mam cudowne wspomnienia z
tamtych lat beztroskiej zabawy. Pamiętam
(połowa lat 50-tych), że Wawelska była brukowana i jeździł po niej wózek z konikiem,
kucykiem czy osiołkiem. Chyba węgiel był w
ten sposób dostarczany do domów.
Studiowałam w Warszawie od 1967
roku, ale zamieszkałam we własnym
mieszkaniu dopiero w 1973 w pięknym
miejscu, na Starym Mieście, na ul. Brzozowej. To była przedwojenna Spółdzielnia
Profesorska, dwa niegdysiejsze spichlerze,
które Tołwiński przebudował w dwudziestoleciu międzywojennym dla profesorów
Uniwersytetu Warszawskiego. Mieszkania
spółdzielcze stanowiły wtedy wyjątek na
Starym Mieście. Mieszkaliśmy w pięknym
dużym domu z przeciekającym dachem.
Tam właśnie, na Brzozowej nauczyłam się,
że można walczyć o pieniądze i próbować
coś naprawić z dobrym skutkiem dla domu
czy spółdzielni.
Dlaczego wobec tego zdecydowali się
Państwo zmienić adres?
Trudno nam się było rozstać z tym domem, ale mieszkanie było za małe. Po długich poszukiwaniach nasz wybór padł na
Ochotę. Mieszkanie znaleźliśmy z ogłoszenia, na ul. Jesionowej. Chyba tylko w Podkowie Leśnej można się przenieść z Brzozowej na Jesionową, a mnie się to udało w
Warszawie. Mieszkanie kupiliśmy od pani
Etemadi, która jak się później okazało trzymała fortepian w garażu mojej ciotki.
Dlaczego wybór padł właśnie na Jesionową?
Długo szukałam nowego miejsca i zdecydowałam się na nie przede wszystkim
z tego powodu, że jest to jeden z niewielu fragmentów przedwojennej Warszawy,
który nie został tak bardzo zniszczony. Został tu zachowany stary układ urbanistyczny i architektoniczny, chociaż architektura
nie jest może najwyższej klasy. Ta na Żoliborzu czy Saskiej Kępie jest na pewno lepsza. A poza tym jest dla mnie wszędzie bli-

sko: do Zamku Ujazdowskiego, do Dworca
Centralnego, na lotnisko. Jednocześnie Kolonia Staszica stanowi zieloną enklawę. Tu
co prawda ogródki są bardzo małe – taras
w Milanówku był większy niż ten ogród,
ale ponieważ ogrody przylegają do siebie,
człowiek ma wrażenie, że ma masę zieleni
koło domu.
Jest Pani założycielką Stowarzyszenia
Kolonii Staszica. Czym zajmuje się Stowarzyszenie?
Jak tu zamieszkałam to na naszej ulicy
było nocą strasznie ciemno – bałam się tej
ulicy. Ktoś kiedyś powycinał uliczne latarnie tak jak drzewa w lesie, bo podobno
samochody nie miały gdzie parkować. Poszłam do urzędu, ale jak do urzędu idzie
jakaś pani, to niestety urzędnik nie traktuje
jej poważnie. Znajomy prawnik poradził
mi, że należy założyć stowarzyszenie, a
żeby powstało stowarzyszenie wystarczą
trzy osoby. Takie stowarzyszenie nie ma
budżetu, nie ma składek, ale ma pieczątkę.
Jak mamy problem, to się spotykamy i pracujemy. Kilka rzeczy już udało się załatwić
poczynając właśnie od tych latarni. Teraz na
wszystkich okolicznych ulicach są piękne
latarnie starego typu, tzw. pastorały. Zrobiono nowe nawierzchnie jezdni i chodników. Próbowaliśmy skłonić władze miasta
do budowy ekranów dźwiękochłonnych
wzdłuż Trasy Łazienkowskiej, ale niestety ciągle się nam to nie udaje. Interweniowaliśmy, gdy developer nadbudowywał
2 piętra i wylewał betonowe tarasy w grudniu na budynku przy ulicy Sędziowskiej.
Powołując się na przepisy i prawo udało
nam się zmienić projekt. Ostatnio zajmowaliśmy się parkingami w naszej okolicy
i zrobiliśmy obchód po Koloni Staszica
z burmistrzem Ochoty. My mieliśmy
współczesne plany ulic, a burmistrz troszkę
starsze. Z planów Burmistrza wynikało, że
ul. Jesionowa ma bezpośrednie połączenie
z ul. Krzywickiego, a
w rzeczywistości stoją
tam
dwa
domy, trudno
powiedzieć kiedy
zbudowane.
Jak tak pogrzebać, to tu
w okolicy jest
cała masa tajemnic!
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Milada Ślizińska

Dzięki Stowarzyszeniu udało się Pani
pewnie szybciej wtopić w miejscową
społeczność?
Nie tylko. Jak się ma dzieci albo psa to
poznaje się ludzi i najpierw mówi się o
psach, a potem już o wszystkim. My mieliśmy kota, który przywędrował z nami ze
Starego Miasta. Ten kot przez całe swoje
życie na Starym Mieście w ogóle nie wychodził z domu. A jak się przeprowadziliśmy, był remont, wykonawcy zostawiali
cały czas otwarte drzwi, kot się ośmielił
i zaczął znikać. Robił coraz większe i większe wypady, aż w końcu poszedł na ul. Prokuratorską i znalazł sobie nową rodzinę.
Świetną trzypokoleniową rodzinę, w pięknym domu z pięknym ogrodem. Myśmy
długo nie wiedzieli gdzie on znika. Między
7 a 8 rano zawsze wychodził, ale wracał na
noc. Niedługo cała okolica wiedziała, że
nasz kot chodzi do państwa Kellerów. Starsza pani Keller, która mieszkała tu jeszcze
przed wojną była osobą wspaniałą – nasz
kot ją uwielbiał. Pani Zoﬁa Keller przez wiele lat robiła listę osób, które należy zaprosić
na jej pogrzeb. To była bardzo poważna lista gości, bardzo elitarna, aktualizowana na
bieżąco. Poczułam się niezwykle zaszczycona, gdy dowiedziałam się, że jako rodzina
kota zostaliśmy z mężem uwzględnieni.
Rozmawiała
Joanna Rolińska
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„JESTEŚMY CZARNYMI OWCAMI”

– z Januszem Wojtarowiczem liderem zespołu „Motion Trio”
rozmawia Maciej Szajkowski
Większość koncertów gracie w świecie.
Z czego to wynika?
Wróciliśmy właśnie z długiej trasy po
krajach Beneluksu, ale gramy też w Polsce,
dziś w Warszawie. Wiele osób narzeka, że
gra za granicą. My nie. Taka jest koniunktura. Myślę, że wynika to z polskiej mentalności, że my nie lubimy odkrywać, tylko wolimy kupować gotowe. Tak jak np.
większość programów w TV, to jakieś kalki
z Zachodu. Mamy bardzo wiele rzeczy,
które potraﬁmy sami wymyślić od początku. Natomiast rzeczywiście w Polsce jest
mało miejsc dla takiej muzyki. Wydaje się,
że można tu produkować tylko węgiel. Na
szczęście powoli to się zmienia.
A jaki jest Wasz sposób na monotonię
takich długich tras, gdzie najpierw się
gra w Wiedniu, a dwa dni później na Tajwanie? Nie męczy Was to podróżowanie
i ciągłe zmiany?
Teraz mamy trochę lżej, jeśli chodzi
o koncerty, ponieważ przyjęliśmy taką
niepisaną umowę, że gramy maksymalnie 80 koncertów w roku. Ponadto
odmówiliśmy koncertów wszystkim
klubom w całej Europie, nie dlatego, że
ich nie lubimy, tylko dlatego, że idziemy
w stronę bardziej teatralną. Atmosfera
klubowa jest dobra, ale po koncercie,
przynajmniej w naszym wypadku. Nie
trzeba wtedy wkładać dodatkowych
emocji ażeby przekrzyczeć ludzi głośno
rozmawiających przy kuflach z piwem
i przy papierosach. Wielu agentów nie
jest zadowolonych z tego, ale ponieważ graliśmy do tej pory we wszystkich
możliwych miejscach od małych salek,
po filharmonie i otwarte duże festiwale,
uciekamy teraz od grania w klubach. Po
drugie Kraków – miejsce gdzie mieszkamy, stał się obecnie bardzo modny na
Zachodzie. Za tym przyszły tanie linie
lotnicze, które wożą nas wszędzie gdzie
chcemy. Nie ma problemu dolecieć z
Krakowa do Aten, Brukseli, Paryża i dalej w świat. Najciężej jest pokonywać te
pierwsze odcinki w Polsce, te pierwsze
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500 kilometrów, np. Kraków – Gdynia.
Trasy po naszym kraju samochodem z
powodu stanu dróg, to koszmar.
W ramach sceny world music, jesteście
postrzegani jako odważni eksperymentatorzy. Z drugiej strony zachwycają się
Wami jazzmani. Wiedeńscy klasycy celebrują jak mistrzów. Jeszcze inni widzą
w Motion Trio rewolucjonistów, którzy
dokonali przełomu w podejściu i grze
na akordeonie. Stworzyliście nową muzykę w oparciu o stary, chyba jeden z
najbardziej popularnych instrumentów
świata. I co niektórzy nie mogą Wam darować – weszliście z „cyją” na salony...
Cieszę się, że burzymy stereotypy.
W przyszłym roku będziemy obchodzić
10 lecie swojego zespołu i to ponad dekadę
temu wszystko się zaczęło. Ja, niedoszły
absolwent Akademii Muzycznej, zostałem z hukiem wywalony z tej uczelni za
„demoralizujący wpływ na studentów”.
To spowodowało u mnie przełom. Takie
czarne owce mogą ściągnąć na dno, inne
odnajdują jakieś idee i wręcz przeciwnie.

Rudy poszedł w moje ślady, bo już pół
roku później też został z hukiem wyrąbany (śmiech). I ja takich ludzi przygarniam.
Jedni idą do wojska, drudzy do Motion
Trio. Ponadto Paweł, który jest wspaniałym
akordeonistą. „Ciało pedagogiczne” było
tak zaszokowane, tym co wyrabia Motion
Trio, że nie wiedzieli jak racjonalnie to wytłumaczyć. A ponieważ Paweł jest wszechstronnie uzdolniony, skończył Akademię
z wyróżnieniami, więc to jest jedyny magister sztuki w tym zespole. Dużo pomogły nam poszukiwania w ramach różnych
środowisk – jazzowego, muzyki współczesnej, to że zdobiliśmy Grand Prix konkursu
Pendereckiego, grając swoje kompozycje
pod pseudonimami i wiele innych działań.
Pamiętam jak jeden z jurorów konkursu
Pendereckiego mówił, że zna Johna Westbrooka z Londynu, a myśmy wymyślali jak
ma się nazywać taki kompozytor, by jego
nazwisko brzmiało wiarygodnie (śmiech).
Zatem poszukiwania i otwartość na –
nieraz – dalekie wpływy i różnych ludzi.
Mamy takie instrumenty, jest nas tylko
trzech i musimy szukać nowych pomy-

fot. Iza Degardo
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MOTION TRIO – gwiazda i gość specjalny Festiwalu „Etniczne Inspiracje”
2006. Trio akordeonowe z Krakowa założone w 1997 roku przez Janusza Wojtarowicza – lidera i autora większości
kompozycji. Grają na akordeonach
Pigini Sirius Millenium uważanych za

słów. Bardzo jestem zainteresowany rozwojem tego instrumentu we wszystkich
możliwych kierunkach. Naszym ideałem
jest Bobby McFerrin, który jest bardzo
dobrze wykształcony, no tutaj się różnimy, (śmiech) i jest genialnym improwizatorem. Ludzie po jego koncertach wychodzą uśmiechnięci, szczęśliwi. Bardziej
zależy nam na graniu dla ludzi, nie dla
siebie. Czasem zastanawiam się, dlaczego nam się udało, bo chyba można tak
powiedzieć. I jak analizowałem tę sprawę, zrozumiałem, że wynika to z historii
i specyﬁki akordeonu. Bo gdzie był on
popularny? Albo w rodzinach robotniczych, albo biednej inteligencji. Ojcowie
grali na imieninach i innych imprezach, a
potem ich dzieci ewentualnie rozwĳały to
w szkołach. Dlatego myślę, że 99% akordeonistów na świecie nie pochodzi z elit.
Nas też gnębiła bieda. Żeby przeżyć graliśmy na ulicy i poznawaliśmy zwykłych
ludzi, muzykantów, freaków, alkohol. W
związku z tym pokora do pracy i miłość
do muzyki oraz umiejętność radzenia sobie w życiu spowodowała, że przejście
do Motion Trio to była już czysta zabawa. Granie dla ludzi, którzy słuchają cię
dłużej niż jedną minutę, nawet dla wykształconego akordeonisty, jest po prostu
wspaniałe. Pamiętam jak grywałem na
Akademii koncerty solo dla kilku smutnych słuchaczy. Dziś mamy większą publiczność niż wtedy na wszystkich moich
koncertach razem wziętych.
Ale jak pozyskuje się do współpracy
największych mistrzów?
Myślę, że recepta leży w odrobinie
oryginalności. Zobacz nasz skład, instrumenty, nawet wygląd, jeden łysy, drugi

z długimi piórami, trzeci taki zagubiony przystojniaczek i razem tną na akordeonach. Tych ludzi przyciąga zwykła
artystyczna ciekawość, otwieranie się
na człowieka, na nowe formy muzyki.
Teraz graliśmy ze Stańką w Wiedniu,
rozpoczynamy współprace z Trilokiem
Gurtu. I w tym wszystkim nie szukamy
poklasku dla siebie. Przez nas ma przechodzić ta nowa idea akordeonu. Ten
instrument cudownie dopasowuje się do
wielu miejsc jest niezwykle uniwersalny.
I to co jest niby niewyobrażalne dla akordeonu, czyli wielkie sale koncertowe...
chcę udowodnić, że można w tych salach
z tym instrumentem występować. I pokazać, że przyjdą wtedy młodzi ludzie,
tak jak ostatnio w krakowskiej Filharmonii, gdzie była pełna sala. Mamy też plan
stworzenia Motion Symphony, czyli my
z orkiestrą symfoniczną. Zagraliśmy tak
już w Poczdamie z Niemiecką Orkiestrą.
Krzesimir Dębski skomponował dla nas
utwory, które chce zrealizować WDR,
2 program niemieckiego radia. My nie
wchodzimy w układy z jakimikolwiek
organizatorami, agencjami, wydawcami, nie wysyłamy żadnych ofert, to po
prostu dzieje się bez naszej ingerencji.
Funkcjonujemy w świadomości ludzi
i jak nas zapraszają, to przyjeżdżamy
i nie grymasimy. Natomiast jak nie jesteśmy zapraszani, nie przyjeżdżamy i też
nie grymasimy.
I tego Wam życzymy – pełnej realizacji
najbardziej niezwykłych pomysłów oraz
kolejnych, równie owocnych 10 lat.
fot. Piotr Pawelec

najlepsze na świecie. Laureaci nagrody Grand Prix IV Międzynarodowego
Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej Krzysztofa Pendereckiego (2002).
Koncertowali i nagrywali m.in. z takimi
artystami jak Bobby McFerrin, Tomasz
Stańko, Michał Urbaniak. Polska krytyka
muzyczna uznała Motion Trio za najlepszy debiut roku 2000 w Polsce. Od kilku
lat grają nieustannie koncerty i trasy
zagranicą, od Europy po Azję, Australię
i obie Ameryki. Ich muzyka łączy wiele gatunków – muzykę klasyczną, folk,
jazz, rock, awangardę, muzykę współczesną. Zespół tworzą Janusz Wojtarowicz, Paweł Baranek, Marcin Gałażyn.
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OKO
„W E C Z O RY B A R D Ó W ” – KO N C E R T N A B I S
4 listopada br w wypełnionej po
brzegi sali kina „Ochota” zespół Stare Dobre Małżeństwo zagrał – jak
zwykle – fenomenalny koncert dla
wszystkich, którzy chcą ich słuchać,
fantastycznie się przy tym bawić, a
przy okazji pomyśleć...

W KOŚCIOŁACH
NA OCHOCIE
„PASJANSE PANA MARSZAŁKA” to
tytuł spektaklu słowno-muzycznego
o twórcy Niepodległej Polski Józeﬁe
Piłsudskim, w mistrzowskim wykonaniu:
Grażyny Barszczewskiej (w roli żony
– Aleksandry), Janusza Zakrzeńskiego
(w roli Józefa Piłsudskiego) oraz Jana
Kasprzyka (w roli Adiutanta Mieczysława Lepeckiego), którym Ośrodek Kultury Ochoty uczcił rocznicę Odzyskania Niepodległości. Spektakl odbył się
12 listopada w kościele Opatrzności
Bożej przy ul. Dickensa.
Była to opowieść dość nietypowa,
osadzona w swej fabule na rozmowach, jakie pod koniec życia Marszałek prowadził z żoną Aleksandrą i ze
swoim adiutantem Mieczysławem Lepeckim. Na program całości złożyły
się oryginalne teksty wypowiedziane
przez przedstawianych bohaterów,
zaczerpnięte z tekstów źródłowych.
Dzięki spektaklowi mieliśmy możliwość poznać Marszałka nie tylko jako
polityka i wodza armii, ale także jako
pełnego humoru kresowego, wspaniałego męża i ojca dwóch córek
– Wandzi i Jagódki oraz jako miłośnika
poezji Słowackiego, romansów Wertyńskiego ipasjansów.
„Pasjanse Pana Marszałka” to
opowieść o Piłsudskim, jakiego wielu
z nas nie poznało na lekcjach historii.
Ksiądz Prałat dziękując artystom i organizatorom nie szczędził pochwał,
a licznie zgromadzona publiczność
długo oklaskiwała wykonawców za
ich wyśmienitą grę.
Ewa Kessler

Zespół w składzie: Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik, Andrzej
Stagraczyński i Ryszard Żarowski od
początku nawiązał doskonały kontakt publicznością: pogaduszki z widownią, zamierzone i wzbudzające
wesołość pomyłki rozgrzewały publiczność, która coraz odważniej śpiewała razem ze SDM. Usłyszeliśmy m.in. „Zimowy taniec„ – jak zwykle pełen przepięknych, rzewnych tonów skrzypiec Wojciecha Czemplika,
„Kąt rozwarty”, „Makatkę na pamięć” , „Krynicę Zdrój”, „Zielony dom” , „Kino objazdowe”, „Nie rozdziobią nas...”, „Nie Brookliński most”, „Makatka z Tymbarku”. Nie zabrakło
także klasyki koncertowej: „Bieszczadzkie Anioły”, „Czwarta nad ranem”, „U studni” i wiele, wiele innych. Tradycją na ich koncertach jest dośpiewywanie fragmentów utworów i
na szczęście coraz więcej piosenek na to pozwala. Planowane zakończenie koncertu o
godz. 22-tej nie udało się. Skandująca publiczność i brawa bez końca, „zmusiły” zespół
do wielokrotnych bisów. Przed g. 23 publiczność z żalem opuszczała salę.
Na koncertach SDM nie ma przypadkowych ludzi. Przychodzą ci, którzy ich kochają
za to, że swą muzyką niosą radość, zachwyt i olśnienie światem. Panowie – dziękujemy
Wam bardzo za to wszystko co robicie, że z żelazną konsekwencją godną podziwu idziecie własną, oryginalną drogą. Grajcie jak najdłużej dla nas!

„JAZZ W OKO” – KONCERT KWARTETU „TROMBOJAZZZONE”
„Kiedy ogarnia cię ochota do grania na puzonie, nie czekaj aż Ci przejdzie”. Tak
brzmi dziewiąte przykazanie puzonistów. My też nie czekaliśmy. Poszliśmy posłuchać.
Cztery tak samo brzmiące, i co najważniejsze idealnie strojące instrumenty to w rękach mistrzów prawdziwa uczta.
Dzięki czterem młodym, przystojnym i w dodatku obdarzonym bezgraniczną wyobraźnią i kondycją muzykom, zostaliśmy wprowadzeni w świat świetnych aranżacji
i niebanalnych kompozycji.
W poniedziałek 20 listopada 2006 sala koncertowa OKO wypełniła się po brzegi
publicznością oraz świetną muzyką wyczarowaną przez ten niekonwencjonalny
kwartet. Mieliśmy okazję usłyszeć kompozycje na dwa instrumenty w stylu dwu-głosowych inwencji J. S. Bacha, wirtuozowskie sola wplatane w czterogłosowe aranże i
puzonowe tutti. Można powiedzieć, że jest to rodzaj zapowiedzi dużych „składów”,
dziś już niestety mało popularnych ze względów ekonomicznych a dawniej zwanych Big-Bandami. Warto zauważyć, że panowie nie idą na tzw. łatwiznę i sami
komponują i rozpisują swoje utwory na głosy.
Było czego i kogo posłuchać, bo sami wykonawcy, to ludzie niezwykle zdolni. Dowodem ich dojrzałego muzykowania były ekwilibrystyczne solówki i umiejętność
rozpisania aranży ze świadomością harmonii pozwalającą na zbudowanie w pełni brzmiącego zespołu czterech identycznie brzmiących instrumentów. Usłyszeć tu
można podstawę harmoniczną w stylu „walkinkg”, zgrabnie wplatającą się w trzygłosową harmonię pozostałych akompaniujących solowemu puzonowi. „TromboJazzZone” jest żywym przykładem na to, że czasami oderwanie się od standardowych
pomysłów na skład zespołu
muzycznego może przynieść
wyśmienity rezultat.
OKO gratuluje pomysłu i talentu panom: Jackowi Namysłowski, Dariuszowi Plichcie,
Łukaszowi Hodorowi, Piotrowi
Wróblowi. Panowie – dzięki za
dźwięki!
Obecnie zespół występuje
pod nazwą: „J4zz Pu-Zone”
Ewa Kessler
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W dawnych czasach wierzono w „genius loci”, tajemniczy duch, którzy kształtował charakter miejsca
i jego mieszkańców. Dzięki niemu słoneczna Italia jest (była?) krainą wielkich artystów, a mroczne
teutońskie lasy wydały twardych germańskich wojowników. W epoce globalizacji „genius loci” uległ
stopniowej degradacji. Miejsce przestało się liczyć.
Wszystko można skopiować, importować, obejrzeć
w TV albo „ściągnąć z netu”. Poszukiwania ducha
zastąpiła pogoń za „stylem” i „klimatem”. W swojej
krótkiej historii Ochota na pewno drobiła się swojego klimatu, ale czy mamy swojego ducha? Kiedy
czytam w Ochotniku wspomnienia i oglądam stare
zdjęcia wydaje mi się, że duch pozostaje w uśpieniu.
Mimo centralnego położenia Ochota jakoś nie może się pozbyć charakteru
dzielnicy sypialni i miejsca zakupów na słynnym bazarku „na Banacha”. Obudzenie ducha miejsca wymaga nieustającej aktywności. Nowe kafejki, nowe
kluby, nowe galerie, nowe sklepy, nowe ﬁrmy, nowe inicjatywy, tego wszystkiego wciąż nam brakuje. Na szczęście nie brakuje budzicieli i poszukiwaczy
ducha. Można ich spotkać w najbliższą niedzielę w Centrum Artystycznym
Radomska 13 na wspomnieniach o legendarnym Caracasie, a na codzień
z Ochotnikiem w ręku przemierzających naszą dzielnicę.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

Pogodnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
życzy Redakcja „Ochotnika”
i Dyrekcja OKO

08.01.07, godz. 20.00
JAZZ W OKO
W saloniku u Janusza kolędy
i świąteczne piosenki
zaśpiewają uczniowe Szkoły
Wokalnej im. J. Wasowskiego.
akompaniament: Wojciech Majewski
(fortepian), Paweł Pańta (kontrabas),
Cezary Konrad (perkusja)
wstęp wolny
20.12.06, środa, godz 20.00
ŚWIĄTCZNE OKOLICE JAZZU
Koncert studentów
Szkoły Wokalnej im. J.Wasowskiego.
Relaks w miłej, kameralnej atmosferze,
przy dźwiękach standardów
jazzowych i nie tylko wykonanych
przez uczniów Niepublicznej Szkoły
Wokalnej im. J.Wasowskiego na żywo
w Klubie Klinika (ul. Racławicka 99)
Wstęp wolny

Ochockie
Spotkania
Historyczne

Ochockie Spotkania Historyczne
Zaproszenie do kawiarni „Caracas”

IV Ochockie Spotkanie Historyczne poświęcone będzie kultowej niegdyś kawiarni Caracas przy ulicy Słupeckiej 4. Spróbujemy odtworzyć atmosferę tamtego miejsca i tamtych dni. Chociaż obawiam się, że smak oranżady „Orsini” jest nie
do podrobienia, a ja nawet nie potraﬁę go sobie wyobrazić. Ale będą inne niespodzianki. W trakcie spotkania stworzony
zostanie portret pamięciowy słynnej ﬁgury Murzynki wykonany przez Katarzynę Saniewską artystę-plastyka, na podstawie
opisów osób, które widziały tę postać na własne oczy. Niesamowitą atmosferę, którą do dziś wspominają moi rodzice i ich
przyjaciele z czasów młodości, tworzyli ludzie. Mam nadzieję, że ta impreza stanie się pretekstem do spotkania starych
znajomych i wspominania miłych chwil z przeszłości. Może ktoś z Państwa ma jakieś zdjęcie zrobione w tym lokalu? Wszystkich dawnych bywalców, ale także innych zaciekawionych ochotczan serdecznie zapraszamy w niedzielę 10 grudnia
o godz. 17.00 do Centrum Artystycznego na Radomską 13.
Gabriela Gab
Za pomoc w organizacji spotkania
serdecznie dziękujemy Pracowni Cukierniczej „Jotka”
przy ul. Grójecka 128 p. 19
Koordynator projektu: Gabriela Gab, tel. (0 22) 822 48 70, 0 501 114 800, gabriela.gab@oko.com.pl
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ETNICZNE INSPIRACJE
WSPÓLNOTA W KULTURZE
20 06

fot. Piotr Pawelec

Panel dyskusyjny „Czy świat jest zainteresowany polską kulturą etniczną”

Panel dyskusyjny „Czy świat jest zainteresowany polską kulturą etniczną”

Michał Kulenty

Grzegorz Tomaszewski

„Źródła – koncert inauguracyjny”

Projekcje ﬁlmowe

10

Wokalny Zespół Kameralny „Canzona”
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Cygański Teatr Muzyczny „Terno”

Edward Dębicki

Zespół „Lautari”
Zespół „Soomood”

Zespół „Dikanda”

Zespół „Berkut”

Gwiazda festiwalu zespół „Motion Trio”

21/2006 OCHOTNIK
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WERNISAŻ WYSTAWY „METAFIZYKA KOLORU”
Dnia 9 listopada, o godz. 19.00 w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
odbył się wernisaż wystawy graﬁki (litograﬁa oraz sitodruk) Anety Paciorek
pt.: „Metaﬁzyka koloru”.
Autorka
jest
absolwentką
Wydziału Graﬁki Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Dyplom
z projektowania graﬁcznego przygotowywała w pracowni prof. M. Wasilewskiego, natomiast z graﬁki warsztatowej
(litograﬁa) w pracowni J.Cywickiego.
Prezentowana wystawa jest drugą indywidualną w dotychczasowym dorobku autorki. Jej prace brały udział w
szeregu wystaw zbiorowych, wśród których wymienić należy m.in.:. ”Warszawscy
mistrzowie litograﬁi” w Galerii Doświadczalnej Pracowni Litograﬁi, „Artyści Mazowsza” w Galerii Mazowieckiej w Warszawie, ”Cytadela Graﬁki” w Galerii Ateneum
Młodych w Warszawie.
Zaprezentowane litograﬁe i sitodruki to ekspresyjne w wyrazie abstrakcje, gdzie
kolor jest przekaźnikiem stanu ducha i uczuć autorki, staje się odnośnikiem do najbardziej osobistych doświadczeń. Jak twierdzi sama autorka, tytuł wystawy „Metaﬁzyka koloru” w bezpośredni sposób ułatwia interpretację jej prac.
Wystawę można oglądać do 30 listopada w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
przy ul. Radomskiej 13/21.
Katarzyna Saniewska

KONKURS!
KONKURS!
KONKURS!

Można przeżyć niezwykłą przygodę, nadając opowieściom osób
z pokolenia dziadków ciekawą i ekscytującą formę, by udokumentować tezę, że:

JUTRO
KONKURS!
ZACZYNA SIĘ PRZEDWCZORAJ

KONKURS!
SStowarzyszenie
towarzyszenie PO SZEŚĆDZIESIĄTCE i Redakcja OCHOTNIKA zapraszają nastolatki (10-18 lat) i ich dziadków (mogą być przyszywani) do wspólnego
udziału w konkursie na przedstawienie wspomnień osób starszych w formie:
–
–
–
–
–
–

słuchowiska/reportażu radiowego,
makiety publikacji prasowej lub książki,
scenariusza widowiska lub etiudy ﬁlmowej,
zbioru fotograﬁi lub rysunków, dokumentujących historię pamiątek rodzinnych,
plakatu przedstawiającego drzewo genealogiczne,
komiksu i... mile widziane będą inne oryginalne, odlotowe pomysły!

KONKURS!

KONKURS!
Organizatorzy konkursu pomogą znaleźć opowiadaczy historii, a także
podpowiedzą, jak przetworzyć zwykłą historię w wypowiedź, poruszającą umysł i wyobraźnię, zapewnią fachowe konsultacje i zadbają o publikacje najlepszych prac i na pewno nie zapomną o nagrodach.

DO MEKSYKU PO MARZENIA
Biuro Podróży Destino Mexico powstało
w roku 1997. Od tego czasu regularnie
organizujemy podróże i wyprawy do
Meksyku, na wyspy Morza Karaibskiego,
do Ameryki Środkowej oraz do Ameryki
Południowej.
Specjalizacja w konkretnym regionie
idzie w parze ze specjalizacją w wycieczkach objazdowo-krajoznawczych oraz
krajoznawczo-wypoczynkowych.
Nasza oferta kierowana jest do szerokiego
kręgu turystów, uwzględniając przede
wszystkim odmienne zainteresowania
oraz oczekiwania samych podróżujących. Część naszej oferty skierowana
jest z założenia do turystów aktywnych.
W tych programach elementy poznania
i wypoczynku łączą się w nierozerwalny
sposób z elementami przygody, takimi
jak trekking, rafting czy nurkowanie.
Z ofertą turystyczną zaczynaliśmy od
Meksyku. Założone przez nas w Mieście
Meksyk polskie biuro podróży Destino
Mexico od lat skupia swą działalność na
obsłudze polskich turystów, działając
na terenie całego Meksyku jako koncesjonowany przez Ministerstwo Turystyki
Meksyku Tour Operator. Dzięki dużym
obrotom w Meksyku posiadamy atrakcyjne taryfy hotelowe, zaś jeżdżące z
nalepką PL własne samochody typu
VAN oraz mikrobusy pozwalają nam na
utrzymanie bardzo dobrych cen także
dla grup kameralnych oraz turystów indywidualnych. Wśród starannie wyselekcjonowanej i sprawdzonej kadry różnojęzycznych przewodników meksykańskich, zapewniamy obsługę na miejscu
przez licencjonowanych pilotów w języku polskim. Od początku postawiliśmy
na szanującą lokalne realia fachowość
rzetelność i uczciwość, oraz szanującą
kieszenie przystępność cenową.
Tak jak nie ma dwóch identycznych
zachodów słońca, nie ma dwóch identycznych podróży. W poznawaniu, zbieraniu doświadczeń i otwartym dzieleniu
się zdobytą wiedzą leży cel naszej pracy, której sensem i siłą jest podróżnicza
pasja jeżdżących z nami turystów. Życie
jest podróżą, a podróż małym życiem.
Zaletą podróżowania jest to, że sami wybieramy podróż, która w sposób najbardziej zbliżony upodabnia się do świata
naszych marzeń. Mamy nadzieję, że nasza oferta pozwoli również i Państwu na
dokonanie takiego wyboru.

Czekamy na zgłoszenia do konkursu (indywidualne lub zespołowe, do 5 osób)
do 5 stycznia 2007 r. w środy i piątki, w godzinach od 10.00 do 12.00, pod numerem
telefonu:(0 22) 668 63 24 lub pod adresem: hankad@aster.pl

KONKURS!

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zostaną podane na spotkaniu inauguracyjnym, które odbędzie się w trzeciej dekadzie stycznia.

Do usłyszenia i zobaczenia
Stowarzyszenie PO SZEŚĆDZIESIĄTCE i Redakcja OCHOTNIKA

KONKURS!
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Destino Mexico
ul. Grójecka 40/3, Warszawa
tel.: (0 22) 658 39 42
www.destinomexico.com

OKO/ﬁlie
OKO

MEKSYK JEST TYLKO JEDEN

Méxicos, no hay dos

Listopad nieprzypadkowo wybrany został miesiącem organizacji Meksykańskiej
Nocy. Ten miesiąc, który zbyt często kojarzony jest ze smutkiem i melancholią, dla
Meksykanów jest czasem barwnych i radosnych obchodów Dnia Zmarłych. 20 listopada jest też świętem państwowym – to Dzień
Rewolucji, w którym ludność Meksyku wystąpiła przeciwko władzy znienawidzonego
dyktatora Porﬁrio Díaza. 21 listopada Ośrodek Kultury Ochoty zaprosił wszystkich do
Jadłodajni Filozoﬁcznej na Meksykańską
Noc, kolejny odcinek w cyklu Etnicznych
Nocy, które od początku roku co miesiąc
gromadzą dużą publiczność w klubie przy
ul. Dobrej 33/35.
Gościem specjalnym wieczoru był zespół
Los Amigos. Trzej muzycy z Meksyku wystąpili z repertuarem tradycyjnych piosenek
i znanych wszystkim szlagierów z basenu
Morza Karaibskiego. Popularne melodie w
ognistym wykonaniu muzyków mariachi
wzbudziły entuzjazm uczestników imprezy. Zanim jednak w Jadłodajni zaczął się
koncert, publiczność wysłuchała wystąpień
zaproszonych gości, wśród których byli badacze kultury, historii, ale też meandrów
współczesnej polityki Meksyku.
Na początek etnograf Teresa Walendziak
opowiedziała o meksykańskich obchodach
Dnia Zmarłych, którym towarzyszą wspólne wizyty na grobach rodziny i przyjaciół,
muzyka i taniec. Wyjaśniła też symbolikę
„ołtarza zmarłych”, jaki specjalnie na ten
wieczór wspólnie przygotowaliśmy w Jadłodajni. Na naszym „ołtarzu” nie zabrakło
świętego wizerunku Matki Boskiej z Guadalupe, patronki Indian i wszystkich ludzi
biednych i pokrzywdzonych przez życie.
Były też cukrowe czaszki, jakie z okazji Dnia
Zmarłych sprzedaje się w Meksyku i potrawy meksykańskiej kuchni, których oparami
żywią się duchy odwiedzające w tym czasie
świat żywych.
Druga część wieczoru upłynęła pod hasłem „Czego możemy
się nauczyć na przykładzie Chiapas”. Politolog Urszula Ługowska
oraz Maciej Wiśniewski,
współpracownik polskiej
edycji Le Monde Diplomatique i działacz organizacji pozarządowych
w meksykańskim stanie
Chiapas, przedstawili historię powstania zapatystów, które wybuchło w
1994 r. Ruch, który przyjął imię Emiliano Zapaty,
bohatera
narodowego
i jednego z przywódców chłopskiego ruchu
partyzanckiego w czasie

Rewolucji Meksykańskiej 1910-1917 r., domagał się m.in. poprawy sytuacji Indian w
Meksyku. Opowieść ilustrowana slajdami
i fragmentami ﬁlmów dokumentalnych
dotyczyła początków ruchu, współczesnej
sytuacji Indian oraz ideologii założycieli ruchu zapatystów, odwołujących się do myśli
marksistowskiej.
W trakcie wieczoru publiczność obejrzała prezentację slajdów Joanny Sosnowskiej,
która opowiedziała o swojej tegorocznej
podróży do Meksyku i wyborach prezydenckich, jakie odbyły się tam w lipcu b.r.
Wieczór zgrabnie podsumował Krzysztof
Smolana, historyk-meksykanista, który w
krótkiej opowieści „Meksyk w oczach historyka” zamknął przewĳające się w programie
wątki. Zachęcił wszystkich do odwiedzania
Meksyku i poznawania zarówno zabytków z
czasów Azteków, Olmeków, Majów i innych
cywilizacji, które istniały na tych terenach w
czasach prekolumbĳskich, jak i współczesnych twarzy kraju, w którym wciąż żywotne są tradycje rdzennej ludności indiańskiej,
zmieszane z tradycjami kulturowymi przywiezionymi na te tereny przez europejskich
osadników i wszędobylskimi treściami kultury globalizującego się świata.
Praktycznych informacji o wyjazdach do
Meksyku udzielali przedstawiciele biura
podróży Destino Mexico, jednego z organizatorów Meksykańskiej Nocy. W świat zabytków i krajobrazów wprowadzały przewodniki i materiały reklamowe znajdujące
się w punkcie informacji turystycznej. W
świat smaków meksykańskiej kuchni wprowadziła zaś wizyta na stoisku ﬁrmy Arriba,
importującej produkty spożywcze prosto z
Meksyku. Nie tylko można było skosztować ostrych meksykańskich potraw, ale także zrobić zakupy „na wynos” – w małym
sklepiku otwartym tego dnia w Jadłodajni
były tortille, sosy salsa, czarna fasola i inne
produkty znane z egzotycznych przepisów
na potrawy z Ameryki Łacińskiej.

Magdalena Bronisz z OKO

Meksykańska Noc nie spełniłaby swojego celu, gdyby zabrakło na niej Meksykanów. Oprócz meksykańskiego z krwi i kości
zespołu Los Amigos, w programie znalazł
się pokaz etiud ﬁlmowych młodej artystki
Andrei Coyotzi Borja, która przyjechała
do Polski i zakochała się w Warszawie, tutaj nakręciła kilka nagrodzonych potem na
zagranicznych festiwalach krótkich ﬁlmów
inspirowanych muzyką i atmosfera naszego
miasta. Meksykańskiej Nocy towarzyszyła
także wystawa szkiców przysłanych z Meksyku przez Santosa Quatencontzi.
Meksyk jest krajem współistniejących ze
sobą kontrastów i radykalnej tolerancji, jak
mówią niektórzy. Dzięki różnorodności programu Meksykańskiej Nocy warszawska
publiczność mogła choć na chwilę zanurzyć
się w kulturowym klimacie tego kraju.
Patronat honorowy nad Meksykańską
Nocą w Jadłodajni objęła Ambasada Meksyku w Polsce. Opiekę medialną nad imprezą
sprawowało Radio Jazz oraz pisma Poznaj
Świat, Op.cit i Obywatel. Wieczór zorganizowany został przy pomocy ﬁnansowej Destino Mexcico i Arriba. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
Emilia Sułek, Anna Pasznik
fot. Tomasz Stachowiak

KONKURS
Czytelników Ochotnika zapraszamy do
udziału w konkursie. Nagrodą jest książka „Meksyk”. Przewodnik dla zorganizowanych (i nie tylko) wydany przez biuro
podróży Destino Mexico. Jego autorzy
piszą: Ten przewodnik spełni swój cel nie
jeśli w sposób „właściwy” opisze, ale jeśli zachęci do odkrywania „własnego”
Meksyku. Wszystkich, którzy chcieliby zacząć odkrywanie „własnego” Meksyku
z przewodnikiem Destino Mexico, prosimy o odpowiedź na pytanie: Ile ludności
liczy stolica Meksyku, Miasto Meksyk?
Na odpowiedzi czekamy do 10 grudnia
pod numerem telefonu (0 22) 668 70
38 lub adresem panisulek@oko.com.pl.
Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy zwycięzców.

„Los Amigos” wraz z Emilią Sułek
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PS. We wtorek 19 grudnia zapraszamy na
Irańską Noc. Szczegóły w kalendarium.
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WYSTAWA ŚWIĄTECZNA „ANIELSKA PALETA”.
Centrum Artystyczne „Radomska 13” (ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty)
ma przyjemność zaprosić na wernisaż wystawy grupy plastycznej
„Paleta” pt.: „Anielska Paleta”.

02.XII

POTRZEBUJEMY SIEBIE – pierwsze z cyklu spotkanie ludzi
starszych z dziećmi
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 15.00

Zapowiadana wystawa ma na celu wprowadzenie oglądających
w specjalny, świąteczny nastrój a „anielskość” proponowanych prac
ma ukoić nerwy i pomóc wyciszyć się przed gorącym świątecznym
okresem. Poza tym prezentowane obrazy mogą stać się znakomitym
remedium, na odwieczny problem dotyczący prezentów świątecznych – prawdziwą przyjemnością byłoby przecież otrzymanie pięknie
namalowanego „anioła stróża”.

03.XII

W ramach cyklu TRADYCJA PO POLSKU
– RODZINNE ZABAWY LUDOWE spotkanie pt. ŚWIĘTA TRADYCYJNIE I NA LUDOWO oraz warsztaty ceramiczne prowadzone przez
p.p Annę i Rajmunda Kicmanów.
Centrum Artystyczne RADOMSKA 13, ul. Radomska 13/21
godz.12.00

Warto nadmienić, że grupa plastyczna „Paleta”, której liderką jest
Daniela Pachnicka, działa od ponad 15 lat, a członkinie grupy tworzą
przede wszystkim prace malarskie, głównie pejzaże i martwe natury,
ale także znakomite kopie klasyków malarstwa.

05.XII

W ramach cyklu POWRÓT DO TRADYCJI – zabawa edukacyjna
– CIASTOTERAPIA podczas, której odbędą się warsztaty przyozdabiania pierników pt. ZRÓB SAM MIKOŁAJOWE PIERNIKI
Centrum Artystyczne RADOMSKA 13, ul. Radomska 13/21
godz. 17.15, koszt warsztatów: 15 zł

05.XII

WOLONTARIAT Z OCHOTĄ
Święto ochockich wolontariuszy
pod patronatem Burmistrza Dzielnicy
XLVIII LO IM. E. Dembowskiego, godz. 16.30-19.30
Spotkanie otwarte, ale do 30 XI należy potwierdzić obecność
w sekretariacie szkoły pod nr: (0 22) 822 06 58
lub mailowo: lo48@lo48.waw.pl

05.XII

Wernisaż wystawy prac BARBARY RYBAŁTOWSKIEJ
Galeria w Przedsionku
godz. 17.00

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 7 grudnia 2006r.
o godz. 14.00. Wystawę oglądać będzie można do 29 grudnia.

Informacje: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. ( 0 22 ) 823 37 56

MAGAZYN SZTUK - ROZKŁAD ZAJĘĆ 2006/2007
RYSUNEK I MALARSTWO, PRZYGOTOWANIE
NA ASP
instruktor: Marek Ejsmond-Ślusarczyk
wtorek, godz.16.00-20.00
niedziela, godz.12.00-16.00
25 zł za 4h
MALARSTWO
instuktor: Agnieszka Biardzka
środa, godz. 11.00-14.00, 17.00-20.00
60 zł za m-c
instruktor: Gaweł Kędzierawski
wtorek, godz. 10.00-14.00
25 zł za 4h

Warsztaty edukacji twórczej
Instruktor: Marta Rutkowska
piątek, godz. 17.00-20.00
60 zł za m-c
Podrzuć dzieci do Gawła
(zajęcia dla dzieci od 5 lat)
instruktor: Gaweł Kędzierawski
sobota, godz. 10.00-12.00, 13.00-15.00
60 zł za m-c
CAT3W CENTRUM AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
TRZECIEGO WIEKU
instruktor: Jacek Malinowsk
czwartek godz. 10.00-14.00
zajęcia bezpłatne

PRÓBA U POLI NEGRI – sztuka muzyczna w 2 aktach
autor: Barbara Rybałtowska, reżyseria: Anna Matysiak-Stadnicka
akompaniator: Paweł Olszewski,
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 17.15
wstęp wolny

PRACOWNIA RYSUNKU - RÓWNIEŻ PRZYGOTOWANIE NA ARCHITEKTURĘ
instruktor: Maciej Michalski
czwartek, godz.16.00-20.00
80 zł za m-c
WARSZTATY DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY
Mały krok w wielką sztukę
instruktor: Gaweł Kędzierawski
poniedziałek, godz. 16.00-18.00
60 zł za m-c

Filtrowa 62, lokal 230
02-056 Warszawa
tel.: (0 22) 659 43 37
e-mail: magazynsztuk@oko.com.pl
www.magazynsztuk.pl

Wieczorek poetycki oraz wystawa malarstwa
Ewy Lebeckiej
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami, ma zaszczyt zaprosić Państwa na wieczór poezji połączony z wystawą prac malarskich
Ewy Lebeckiej.
Piątek 12.01.2007, godz. 18.00
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
Wstęp wolny.

07.XII

W Dyskusyjnym Klubie Filmowym
projekcja ﬁlmu Pt. JAN LECHOŃ, reżyseria: Alina Czerniakowska
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 11.00, wstęp wolny

07.XII

Wernisaż grupy plastycznej PALETA pt. ANIELSKA PALETA
Wystawę oglądać będzie można do 29 XII
Centrum Artystyczne RADOMSKA 13, ul. Radomska 13/21
godz. 14.00

09.XII
10.XII

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
pod hasłem: TWÓJ ANIOŁ
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 11.00-15.00
wstęp wolny

09.XII

Z cyklu SPOKO, czyli Spotkania Pokoleniowe w OKO spotkanie
pt. CHOINKI, MIKOŁAJE, I ZWYCZAJE-ZWIEDZAMY EUROPEJSKIE KRAJE
OKO ul. Grójecka 75, godz. 16.00-19.00
Wstęp za okazaniem bezpłatnego zaproszenia, które należy
odebrać w dniach 7 i 8 XII
w godz. 16.00-19.00 w sekretariacie OKO

09.XII

Z cyklu SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert PIEŚNI ADWENTOWYCH w kościele ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO w wykonaniu Chóru ARS CANTATA pod dyrekcją
Andrzeja Borzyma jr.
Kościół Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7,
godz. 19.30

Pejzaże malowane pędzlem i piórem
Zachwycają mnie w pejzażach rozległe przestrzenie, wody w dynamice swojego ruchu i utajonej mocy ciszy trwania, potęga skalistych szczytów, drzewa z całym dramatyzmem ich powykręcanych
życiem konarów, i w końcu nieba odległe i tak odmienne w każdej
chwili dnia i pory roku. Przyroda, która oczarowuje nas swoim pięknem, przywraca siły i spokój wewnętrzny, przemawia do nas byśmy
się troszczyli o jej przetrwanie.
Ewa Lebecka
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OKO/ﬁlie
GRUDZIEŃ
IV Ochockie Spotkanie Historyczne poświęcone kawiarni CARACAS przy ul. Słupeckiej 4
Centrum Artystyczne RADOMSKA 13, ul. Radomska 13/21,
godz. 17.00

WEEKEND Z ANIOŁAMI!

10.XII

Dom Kultury „Rakowiec”, ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty,
ul. Wiślicka 8, zaprasza na weekend z aniołami!
Grudniowe spotkanie w dniach 9 i 10 grudnia w ramach AKADEMII ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI odbędzie się pod hasłem „TWÓJ ANIOŁ”.
W świat fruwających istot słuchaczy Akademii wprowadzi ks. dr Jan Seremak, michalita. Gwiazdą spotkania będzie Adam Kilian – autor wielu projektów scenograﬁcznych, w tym także scenograﬁi do „Pastorałki”
Schillera wystawionej w Teatrze Polskim. Opowie on o swoich teatralnych
spotkaniach z aniołami.

RAN DW, czyli Rodzinna Animacja
Naprawdę Dla Wszystkich
Spotkanie pt. ZANIM BŁYSNIE PIERWSZA GWIAZDKA
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, godz. 16.00-19.00
Wstęp za okazaniem bezpłatnego zaproszenia, które należy
odebrać w dniach 7 i 8 XII
w godz. 16.00-19.00 w Klubie Osiedlowym SURMA

10.XII

JAZZ W OKO „ W saloniku u Janusza” wystąpi: TRIO JANUSZA
STROBLA w składzie: Janusz Strobel – gitara klasyczna, Mariusz Bogdanowicz – kontrabas, Piotr Biskupski – perkusja
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00, wstęp: 10 zł

11.XII

TAJEMNICA ŹRÓDŁA
– spektakl w wykonaniu TEATRU ZWIERCIADŁO,
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz.11.00, wstęp wolny

12.XII

Widowisko muzyczne pt. TU RADIO WOLNA EUROPA. W koncercie udział wezmą: M. Czajka, J. Lewandowska, M. Kołaczkowski,
T. Wachnowski, którym towarzyszyć będzie zespół muzyczny pod
kier. Dariusza Łapińskiego.
Fragmenty programów Radia Wolna Europa
przeczyta aktor i spiker Rozgłośni. Stanisław Eisner-Załuski

13.XII

TAJEMNICA ŹRÓDŁA
– spektakl w wykonaniu TEATRU ZWIERCIADŁO
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz.11.00, wstęp wolny

14.XII
15.XII

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert pieśni adwentowych w wykonaniu chóru ARS CANTATA pod dyrekcją Andrzeja Borzyma jr.
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła
pl. Narutowicza, godz. 18.00, wstęp wolny

16.XII

WIECZORY BARDÓW – recital TOMASZA SZWEDA wraz
z zespołem SZWEDZKI STÓŁ w składzie: Krzysztof Gabłoński,
Janusz Tytman, Jacek Szafraniec, Katarzyna Szubertowska,
Adam Szuraj.
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00, wstęp: 10 zł

16.XII

Dom Kultury RAKOWIEC ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty
zaprasza 17 grudnia w godzinach 12.00-15.00
na ARTYSTYCZNĄ NIEDZIELĘ Z MAMĄ I TATĄ,
tym razem odbywającą się pod hasłem
NA CHOINCE I POD CHOINKĄ.

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
warsztaty pt. NA CHOINCE I POD CHOINKĄ
W programie m.in.: warsztaty plastyczne /robienie ozdób
choinkowych/, warsztaty ruchowe /zabawy wokół choinki/,
spektakl pt. CO SIĘ RAZ ZDARZYŁO, CZYLI HISTORIA O ZABAWKACH Z CHOINKI
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

17.XII

Podczas trzygodzinnego spotkania dzieci wraz z rodzicami
wezmą udział w warsztatach artystycznych podczas których
wspólnie będą mogli wykonać ozdoby choinkowe, stroiki świąteczne,
uczestniczyć w zabawach wokół choinki oraz obejrzeć
przedstawienie pt. „Co się raz zdarzyło, czyli historia o zabawkach z choinki”

Program artystyczny pt. SZUKAMY POLSKIEJ STAJENKI
z kolędami i pastorałkami Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa
Łapińskiego. Wystąpią: Małgorzata Czajka, Joanna Lewandowska, Robert Janowski, Mariusz „Oziu” Orzechowski. Wokalistom
akompaniuje 10 – osobowy zespół muzyczny Zbigniewa
Łapińskiego. Dyryguje Dariusz Łapiński.
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8, godz. 18.00

19.XII

Na części praktycznej spotkania uczestnicy będą tworzyć anioły w różnych technikach, m.in. ﬁgurki z masy solnej i witraże. Całość zostanie
ukoronowana wernisażem anielskiej ekspozycji, na którą złożą się rzeźby
z kolekcji aktora Wojciecha Siemiona oraz rękodzieła uczestników warsztatów. Otwarciu wystawy będzie towarzyszyć recytacja wierszy autorstwa ks. Jana Twardowskiego oraz koncert.
Program:
9 grudnia 2006 (sobota)
11.00-12.30 WYKŁADY
– „W przyjaźni z aniołami”
– ks. Jan Seremak, dr teologii
– „O aniołach w scenograﬁi teatralnej”
– Adam Kilian, scenograf
12.30-15.00 WARSZTATY
(różne techniki tworzenia aniołów)
10 grudnia 2006 (niedziela)
11.00-15.00

WARSZTATY c.d.

17.00 WYSTAWA połączona
z koncertem słowno-muzycznym
(„Anielska” poezja ks. Twardowskiego)
Koszt warsztatów: 10 zł od osoby
Więcej informacji:
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 72, www.rakowiec.art.pl

Wstęp wolny
Więcej informacji:
tel. (0 22) 823 66 72, (0 22) 823 66 92
DK Rakowiec, ul. Wiślicka 8
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