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OKO/filie
LUTY

WALENTYNKI W OKO
Program stanowi zbiór opowieści tradycyjnych, zaczerpniętych z różnych kultur orientalnych,
głównie
perskiej,
arabskiej i tureckiej. Opowieść
ramowa otwierająca i zamykająca program, opowiadająca
o kupcu Majmunie i pięknej
Chodżeste oraz o mądrej Papudze zaczerpnięta jest z ustnej
tradycji Wschodu, z Księgi Papugi, należącej do kultury indyjsko-perskiej, spisanej dopiero
w XVII wieku. W programie pojawią się m.in. także: Opowieści
o dziewczynie i dżinnie („Księga Papugi”, „Księga Tysiąca
i Jednej Nocy”), Opowieść
o Neriman Sultan (Orhan Pamuk, „Nazywam się Czerwień”); tunezyjskie opowieści weselne
i rozwodowe (Hejaiej Monia, „Behind Closed Doors: Women’s Oral
Narratives in Tunis”) oraz Opowieść o Harman Dali (Sławomira Żerańska-Kominek, Arnold Lebeuf, „Opowieść o szalonej Harman i Aszyku
zakochanym w księżycu” oraz anonimowy epos turecki „Dede Korkut Kitabi – Księga Dede Korkuta”, Opowieść o Fatimie (Rabih Alameddine „Hakawati. Mistrz opowieści”), bajki erotyczne autorstwa
Jarka Kaczmarka członka Grupy Studnia O.
W trakcie występu pojawią się także zagadki zaczerpnięte z eposów
i folkloru Wschodu. Program jest przeplatany muzyką orientalną, wykonywaną na wschodnim tradycyjnym instrumentarium.
Opowieści krążące wokół tematu miłości, pożądania, zdrady i pokus cielesnych dostarczą nauki i zabawy. Odmienna symbolika i kultura Wschodu przywołana zostanie w wersji oswojonej, dostosowanej do europejskiej percepcji i oczekiwań.
Autorka projektu Agnieszka Ayşen Kaim jest orientalistką, doktorem
turkologii, wykładowcą literatury i lektorką języka tureckiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Łódzkim.
12 lutego 2011 (sobota), godz. 21.00
„Księga Papugi – Orientalna Noc Opowieści Miłosnych”
prowadzenie: Grupa Studnia O.
sala koncertowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 25 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

04.II

EGZAMIN Z INTERPRETACJI PIOSENKI UCZNIÓW
STUDIA WOKALNEGO IM. JERZEGO WASOWKIEGO
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny

04.II
05.II

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp: 20 zł

05.II
05.II

AWANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 15.00, wstęp: 5zł

18 lutego 2011 (piątek), godz. 11.00
Kopciuszek – barokowa bajka taneczna
w wykonaniu zespołu Tanart
muzyka: J.S. Bach, G.P. Telemann
choreografia: M. Feuillet, Anna Wojciechowska
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70
sala koncertowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

2

KARNAWAŁOWY WIECZÓR GRUZIŃSKI
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00-22.00, bilety: 10 zł w przedsprzedaży;
20 zł w dniu imprezy; więcej informacji: tel. 22 823 37 56
lub e-mail: radomska13@oko.com.pl

06.II

W SAMO POŁUDNIE Z MELPOMENĄ
„Co ukrywa rękawiczka?” – zabawa w domowy teatr,
artystyczne warsztaty rodzinne – animacja przedmiotu
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00, wstęp wolny

07.II

WOKALNE JAM SESSION
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny; wokaliści, weźcie nuty
do wykonywanych przez siebie utworów (3 kopie)

09.II

GALERIA W PRZEDSIONKU
Drawingsy – Paweł Jackowski
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

10.II

EGZAMIN ZE ŚPIEWU UCZNIÓW STUDIA
WOKALNEGO IM. JERZEGO WASOWKIEGO
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny

10.II

WIECZÓR Z CZECHOWEM
spektakl w wykonaniu Grupy T-Art
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

11.II

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: 20 zł

12.II

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Róża”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00, wstęp: 60 zł od osoby; zapisy i informacje:
22 823 37 56 lub e-mail: radomska13@oko.com.pl;
liczba miejsc ograniczona

12.II

KONCERT FLAMENCO
Compañía Flamenca „Los Payos”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 16.00 i 18.00, bilety: 50 zł; sprzedaż: kasa OKO,
ul. Grójecka 75; rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

12.II

WIECZÓR Z CZECHOWEM
spektakl w wykonaniu Grupy T-Art
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

12.II

ORIENTALNA NOC OPOWIEŚCI MIŁOSNYCH
„Księga Papugi – Orientalna Noc Opowieści Miłosnych” – prowadzenie: Grupa Studnia O.
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 21.00, bilety: 25 zł; sprzedaż: kasa OKO
ul. Grójecka 75; rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

13.II

BLUESOWE WALENTYNKI
koncert
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 18.00, wstęp: 5 zł

14.II

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień pierwszy warsztatów
gry na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36

15.II

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień drugi warsztatów gry
na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36

16.II

SPARTAKIADA 2011
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-14.00, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

KOPCIUSZEK – BAROKOWA BAJKA TANECZNA
W WYKONANIU ZESPOŁU TANART
Każdy zna bajkę Chales’a Perrault’a o powabnym Kopciuszku, pięknym Księciu, złych siostrach i Macosze oraz Dobrej Wróżce. Chcemy
ją przypomnieć w nowej tanecznej formie. To właśnie taniec i ruch
będą opowiadały tę historię, a wszystko to w oryginalnym barokowym stylu.

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny
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OKO/filie
LUTY

WOKALNE JAM SESSION

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień trzeci
warsztatów gry na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36

16.01

SPEKTAKL TEATRALNY
„Kopciuszek” – barokowa bajka taneczna w wykonaniu zespołu
Tanart; muzyka: J.S. Bach, G.P. Telemann, choreografia: M. Feuillet,
A. Wojciechowska
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny; informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70

18.01

JACEK & PLACEK
koncert Jacka Dewódzkiego i Pawła Nawrockiego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, sala widowiskowa, wejście C
godz. 18.00, bilety: na tydzień przed koncertem
– bezpłatne bilety do odebrania w sekretariacie Centrum
Artystycznego „Radomska 13” (ul. Radomska 13/21,
tel. 22 823 37 56); w dniu koncertu – 20 zł

18.01

KONCERT ZESPOŁU POWIEKI
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny; informacje: 22 822 48 70

18.01

AWANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 15.00, wstęp wolny

19.01
21.01

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień czwarty
warsztatów gry na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36
NABÓR ZIMOWY DO STUDIO WOKALNEGO IM. J. WASOWSKIEGO
na egzamin należy przygotować 2 utwory
(zróżnicowane stylistycznie) w tym jeden po polsku
oraz fragment prozy lub wiersza
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 17.30, koszt egzaminu: 35 zł; informacje
i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 668 70 38
Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych
utworów w swojej tonacji lub podkład.

22.01

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień piąty
warsztatów gry na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36

22.II

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień szósty warsztatów
gry na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp (całość): 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36
AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – dzień siódmy warsztatów
gry na afrykańskich bębnach djembe
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36

23.II
24.II
25.II

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp: 20 zł

25.II
26.II

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ i TATĄ
„Automobil, ciuchcia czy rakieta – czym w podróż?”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00, wstęp wolny

7 lutego 2011 (poniedziałek), godz. 20.00
Wokalne Jam Session
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
wstęp wolny

KONCERT FLAMENCO
„Flamenco istnieje w nas wszystkich, trzeba je tylko w sobie
obudzić. W nas obudziło się od
samego początku, gdy tylko
pojawiło się w Polsce, to znaczy na początku lat dziewięćdziesiątych. Mimo upływu czasu nasza fascynacja nie mijała,
dlatego kilka lat później, w 1995
roku, zdecydowaliśmy się założyć zespół Los Payos – jeden
z pierwszych zespołów flamenco w Polsce.” – mówią jego
twórcy Marta Robles i Arturo
Muszyński „El Polaco”.
Obecnie Los Payos jest bezsprzecznie najlepszym zespołem grającym tego typu muzykę na polskim rynku, a o jego
kunszcie niech świadczy fakt, iż
jako pierwsi i jedyni w historii Polacy wystąpili na jednym z największych festiwali flamenco w Hiszpanii (lipiec 2006 – Jimena de la Frotera). W naszym kraju tylko w skład Los Payos wchodzą (nie mieszkający w Polsce) artyści z Hiszpanii, autentyczni cygańscy cantaores
(śpiewacy flamenco) Rubín de la Ana oraz Carmen Fernández. Jest
to znaczące, ponieważ w hierarchii flamenco prawdziwy śpiew jest
niepodrabialny i aby naprawdę śpiewać trzeba się urodzić i wychować w kulturze andaluzyjskiej.
12 lutego 2011 (sobota), godz. 16.00 i 18.00
Compañía Flamenca „Los Payos” – koncert
sala koncertowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 50 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

KONCERT ZESPOŁU POWIEKI

AFROWINTER
warsztaty bębniarskie – ostatni dzień warsztatów gry
na afrykańskich bębnach djembe; wielki finał
– wspólny występ uczestników i muzyków przed publicznością
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00-14.00, wstęp: 120 zł;
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 36

W AMERYKAŃSKIM STYLU
pokaz tańców country, połączony z nauką,
wspólną zabawą przy muzyce na żywo
– prowadzenie grupa taneczna Strefa Country z OKO
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny

Wszystkich wielbicieli wspólnego muzykowania zapraszamy do mieszczącej się Ośrodku Kultury Ochoty klubokawiarni „Mam Ochotę”
w poniedziałek 7 lutego o godz. 20.00. Wokaliści! Weźcie nuty do wykonywanych przez siebie utworów (3 kopie).

Powieki to warszawskie trio, którego
początki sięgają 2005 roku. W ciągu
swojego istnienia grupa zdążyła przejść kilka
przetasowań stylistyczno-składowych. Zdołała jednak wypracować charakter tworzonej przez siebie muzyki i rozpocząć regularne koncertowanie w klubach supportując
między innymi Pink Freud, Świetliki, fiński Underwater Sleeping Society czy rosyjski Everything Is Made In China. Niektórym występom towarzyszą wizualizacje
autorstwa Magdaleny Szydłowskiej.
18 lutego 2011 (piątek), godz. 20.00
Powieki – koncert
klubokawiarnia „Mam Ochotę”
ul. Grójecka 75
wstęp wolny
informacje: tel. 22 822 48 70

27.II
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OKO/filie
WARSZTATY GRY NA AFRYKAŃSKICH BĘBNACH DJEMBE
Na słoneczny i rozbębniony Czarny
Ląd zabiorą Was muzycy i instruktorzy szkoły gry na bębnach etnicznych Strefa Rytmu Gaspard Conde (Gwinea) i Kuba Pogorzelski.
Wszystkim zgłoszonym uczestnikom
zapewniamy instrumenty.
W ostatni dzień przewidziany jest
wielki finał AFROWINTER, czyli wspólny występ uczestników i muzyków
przed publicznością.

KARNAWAŁOWY
WIECZÓR GRUZIŃSKI
Zapraszamy na niepowtarzalną zabawę, podczas której będziemy bawić się
do późna w gruzińskich rytmach.
Tego wieczora będzie można skosztować gruzińskich przysmaków oraz spróbować, poznać i kupić produkty firmy
Marani oraz sklepu Tamada. Nie zabraknie również bożyszcza publiczności,
Giorgia Maglakelidze, który wprowadzi
zebranych w tajniki tradycyjnych toastów. Chętni będą mogli zmierzyć się
z samym mistrzem, a autorzy najciekawszych toastów zostaną nagrodzeni. Zaś
kluczowym punktem programu będzie
występ gruzińskiego zespołu Z’umba.
5 lutego 2011 (sobota), godz. 18.00-22.00
Karnawałowy Wieczór Gruziński
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
bilety: 10 zł w przedsprzedaży;
20 zł w dniu imprezy
więcej informacji: tel. 22 823 37 56
lub e-mail: radomska13@oko.com.pl

JACEK & PLACEK
Młodzież i dorosłych zapraszamy na
niezwykły koncert duetu gitarowego
Jacek & Placek, czyli Jacka Dewódzkiego – wokalisty legendarnej grupy
Dżem i Pawła Nawrockiego – wokalisty
zespołu Alergen.
Ich repertuar oparty jest głównie na
utworach Dżemu, Lady Pank, Oddziału Zamkniętego oraz innych znanych,
polskich wykonawców, ale podczas
występu usłyszymy także wiele standardów światowej muzyki rozrywkowej
z pogranicza blues, rock i pop.
Zapraszamy na koncert kipiący energią i humorem, w którym i publiczność
aktywnie uczestniczy.
18 lutego 2011 (piątek), godz. 18.00
Jacek & Placek – koncert
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
sala widowiskowa, wejście C
bilety: na tydzień przed koncertem
– bezpłatne bilety do odebrania
w sekretariacie Centrum Artystycznego
„Radomska 13”
(ul. Radomska 13/21, tel. 22 823 37 56)
w dniu koncertu – 20 zł
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14, 15, 16 lutego 2011 (poniedziałek–środa), godz. 12.00-14.00
21, 22, 23, 24, 25 lutego 2011 (poniedziałek–piątek), godz. 12.00-14.00
Afrowinter – warsztaty bębniarskie
sala koncertowa Ośrodka Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
warsztaty biletowane, cena biletów: 120 zł
informacje i zapisy: tel. 22 822 48 70, 822 74 36

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Wiele pięknych słów w wierszach i piosenkach poświęcono królowej kwiatów – róży.
To kwiat Afrodyty, symbol kobiecości, urody, namiętności i miłości. Hodowcy róż
z ogromnym zapałem wyszukują i krzyżują nowe
odmiany. Na świecie jest ich już ok. 20 tys.
gatunków, każdy ma niepowtarzalny kolor i zapach. Walentynki są doskonałą okazją do obdarowania różami naszych bliskich
i wyrażenia uczuć (róża czerwona – miłość namiętna, róża różowa – miłość sentymentalna, róża biała – niewinność, niepewność „Czy jestem Ciebie wart?”, róża pomarańczowa – radosna sympatia). Samodzielnie wykonajmy taki pachnący florystyczny prezent.
12 lutego 2011 (sobota), godz. 10.00
„Róża”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp: 60 zł od osoby
zapisy i informacje: 22 823 37 56 lub e-mail: radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

SPARTAKIADA 2011
W ramach corocznej akcji „Zima w mieście” Centrum Artystyczne, Radomska 13” przygotowało jednodniową imprezę sportową. Głównym celem niniejszego przedsięwzięcia jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia, dbania o rozwój
fizyczny, a także hartowanie ducha sportowej rywalizacji poprzez wspólną zabawę.
W programie imprezy organizatorzy przewidują gry i zabawy ruchowe w formie zawodów sportowych, a także quiz z nagrodami dotyczący edukacji zdrowotnej. Turniej
między drużynami rozegrany zostanie w sali tanecznej Europejskiej Akademii Tańca
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”.
Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 14 stycznia 2011 w siedzibie Centrum Artystycznego „Radomska 13” przy ul. Radomskiej 13/21, telefoniczne: 22 823 37 56 lub mailowo na
adres: radomska13@oko.com.pl.
Wszystkie drużyny nagrodzone zostaną dyplomem i zdrowym podarunkiem. Zaś najlepsza drużyna otrzyma nagrodę-niespodziankę. Obowiązuje obuwie na zmianę i strój
sportowy. Zapraszamy!
16 lutego 2011 (poniedziałek), godz. 10.00-14.00
Spartakiada 2011
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
liczba miejsc ograniczona
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Ochotnik/Ochota

CZYTELNIA

Przez prawie sześć lat ukazywania się
„Ochotnika” zaprezentowaliśmy Państwu
całkiem pokaźną bibliotekę książek o historii, architekturze, ludziach związanych
z Ochotą. W tym numerze trochę zmienię
nastrój. Publikacja, którą chcę polecić nie
jest naukowa, nie jest przewodnikiem, ani
nie ma w niej zdjęć, a mimo to zachęcam
do jej lektury. Jest to powieść kryminalna,
w sam raz na długie zimowe wieczory,
równie świetna do czytania w autobusie,
tramwaju czy pociągu.

Przedstawiam Państwu trylogię Tomasza Konatkowskiego o przygodach warszawskiego policjanta komisarza Adama
Nowaka. Co takiego zainteresowało mnie
w tych książkach, że je Państwu polecam?
Na pewno nie bogato rozwinięte wątki
piłkarskie, bo te mnie akurat nie interesują, ale dla miłośników piłki nożnej to łakomy kąsek. Intryga kryminalna jest niczego sobie, szczegółów nie zdradzę, niech
Czytelnicy sami śledzą starannie opisane
policyjne procedury i metody znajdywania zabójcy.
W książkach Konatkowskiego warto zwrócić uwagę na opisy współczesnej
Warszawy, szczególnie komunikacji miejskiej. Nasze miasto jest bowiem równoprawnym bohaterem tej trylogii. Tak,
Ochota również. Bohaterowie i zdarzenia
opisane przez Konatkowskiego są fikcyjne
(choć parę miesięcy po napisaniu pierwszego tomu, do podobnego zabójstwa
doszło na pl. Zawiszy), ale realia miejskie
i odniesienia do wydarzeń społeczno-politycznych są jak najbardziej rzeczywiste
i autentyczne. Lubię od czasu do czasu
zatopić się w kryminale, hobbistycznie
śledzę wszędzie wątki ochockie, tu mam
dwie przyjemności w jednym. Dla tych, co
lubią kryminały i dla tych, co lubią Warszawę. Przyjemnej lektury życzę.
Gabriela Gab
Tomasz Konatkowski
„Przystanek śmierć” 2007
„Wilcza wyspa” 2008
„Nie ma takiego miasta” 2010
Wydawnictwo W.A.B.

AMATORSKI KLUB BIEGACZA NA OCHOCIE
Inicjatywna Grupa Biegaczy pragnie powołać do życia Integracyjny Klub Sportowy pod wezwaniem Dobrego Łotra. Celem Stowarzyszenia ma być wspólne
bieganie (osób zaczynających dopiero przygodę ze sportem i tych bardziej doświadczonych), organizacja wyjazdów na zawody w Polsce i za granicą, spotkania formacyjne, zgrupowania sportowe itp.
Siedziba Klubu mieścić się będzie na terenie dzielnicy Ochota. Miejscem działania
naszej grupy będzie również parafia rzymskokatolicka p.w. Opatrzności Bożej na
Rakowcu przy ul. Dickensa 5 (osoby, które pragną połączyć swoją pasję sportową
z rozwojem duchowym).
Wszystkich zainteresowanych (na razie tylko osoby dorosłe) prosimy o kontakt:
Piotr Banasiak
butonierka@poczta.onet.pl
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TEATR OCHOTY – LUTY 2011
2-4.02. LOVE BOUTIQUE (Projekt Teatr Warszawa)
5-6.02. TAKSÓWKA (Studio Teatralne Koło)
9-10.02. PANNY Z W. (spektakl w ramach programu

			

11.02.
12-13.02.
		
14.02.
		
		
15.02.
16-17.02.
19-20.02.
21-22.02.
		
24-25.02.
		
27-28.02.

„Daj Przestrzeń”)

GABINET (Teatr Młyn)
DOLINA MUMINKÓW
W LISTOPADZIE (Studio Teatralne Koło)
KONCERT WALENTYNKOWY –
Piosenki Jacquesa Brela

(Projekt Teatr Warszawa)

GABINET (Teatr Młyn)
HAMLET MASZYNA (Teatr La m.ort)
POKÓJ STOŁOWY
POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI

(Projekt Teatr Warszawa)

GUWERNANTKI

(Teatr Ochoty & Projekt Teatr Warszawa)

SPACEROWICZ (Studio Teatralne Koło)

TEATR OCHOTY
ul. Reja 9, 02-053 Warszawa
www.teatrochoty.pl
– rezerwacja i sprzedaż on-line
tel. 22 825 85 44, 22 825 36 46
e-mail: bow@teatrochoty.pl
GABINET
TEATR MŁYN (gościnnie)
scenariusz i reżyseria: Natalia Fijewska-Zdanowska
obsada: Paulina Holtz i Rafał Kosecki
Ona – trzydziestoparoletnia, sfrustrowana współczesna matka-Polka, która mimo wysiłków nie
radzi sobie z natłokiem obowiązków. I on – zapracowany lekarz – katolik-rozwodnik, który pod maską cynizmu ukrywa niepewność i rozczarowanie.
I oto nagle, przypadkiem, utykają razem w ortopedycznym gabinecie. Na chwilę zatrzymuje się
codzienny bieg wydarzeń. Ta dziwna noc tworzy
wyrwę w rzeczywistości.

TAKSÓWKA
STUDIO TEATRALNE KOŁO (gościnnie)
reżyseria: Igor Gorzkowski
występują: Anna Sroka, Wiktor Korzeniewski,
Sławomir Grzymkowski, Bartosz Mazur
Jeden dzień z życia warszawskiego taksówkarza.
Jest Wigilia. Piotr krąży między Pragą a Ochotą,
wożąc mieszkańców stolicy, przyjezdnych i turystów. Zabiera ich na ostatnie przedświąteczne
zakupy, do rodziny, przyjaciół, do kochanka, do
pustego domu... W chwilach samotności towarzyszy mu głos radiowego didżeja, tak jak on, skazanego tego dnia na pracę.

POKÓJ STOŁOWY
TEATR OCHOTY
reżyseria i scenografia: Andrzej Walden
występują: Małgorzta Bogdańska, Aleksandra Buda, Bożena Stryjkówna, Michał Głowacki, Robert Ostolski, Andrzej Walden
Lekko refleksyjna i pełna humoru komedia obyczajowa autora m.in. „Listów miłosnych” i „Sylvii”. Spektakl składa się w mozaikę wzajemnie powiązanych
scenek – śmiesznych, wzruszających, nostalgicznych
i poruszających. Każda historia rozgrywa się w innym okresie, skoncentrowana jest wokół innej rodziny, z której każda ma w tytułowym pokoju stołowym
ten sam komplet mebli z końca XIX wieku. Szóstka
aktorów wciela się w ponad pięćdziesiąt postaci
różniących się wiekiem i osobowością – od małych
chłopców po surowych dziadków, od rozchichotanych nastolatek po irlandzkie pokojówki. Pokój
stołowy staje się miejscem, które łączy rodzinę, ale
może stać się również symbolem upokorzeń.
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MATURA OCHOCKA
– PYTANIA I ODPOWIEDZI
W tym numerze udostępniamy Państwu pytania z Ochockiej Matury w 2010 roku.
Ich autorzy to pan Mariusz Kłosowski i dr Zbigniew Wielogórski. Zapraszam do zabawy.
1. Budynek Wolnej Wszechnicy Polskiej
po wojnie:
a) pełnił funkcję przedwojenną
b) został przekazany uczelni wojskowej
c) nie przetrwał wojny
d) został zajęty przez urząd cywilny
2. Zgromadzenie Naukowe Ochota
(Kampus Ochota) to:
a) zespół wydziałów Uniwersytetu
		 Warszawskiego
b) zespół wydziałów kilku uczelni
		 warszawskich
c) zespół wydziałów wyższych uczelni,
		 akademików, Instytutów Polskiej
		 Akademii Nauk i Instytutu Radowego
d) zespół domów studenckich różnych
		 uczelni warszawskich

9. Granica Dzielnicy Ochota i Śródmieście to:
a) ul. Tytusa Chałubińskiego
		 i al. Niepodległości
b) al. Niepodległości i ul. Stefana
		 Batorego
c) dzielnice te nie graniczą ze sobą
d) ul. Ludwika Krzywickiego
		 i ul. Wawelska
fot. za: www.ztm.waw.pl

7. Do września 1939 roku w budynku na
rogu ul. Wawelskiej i ul. Żwirki i Wigury
mieściło się:
a) Dowództwo Sił Powietrznych
b) Kierownictwo Marynarki Wojennej
c) Centralne Archiwum Wojskowe
d) Wyższa Szkoła Wojenna

fot. za: www.forumakad.pl

3. Ochota uzyskała status samodzielnej
dzielnicy Warszawy w roku:
a) 1960
b) 1951
c) 1945
d) 1916
4. W gmachu przy zbiegu ulic Wawelskiej
i Pasteura mieści się:
a) Instytut Radowy im. Marii
		 Skłodowskiej-Curie
b) Instytut Biologii Doświadczalnej
		 im. M. Nenckiego
c) Szpital Radowy
d) Wydział Chemii Uniwersytetu
		 Warszawskiego

fot. za: www.polskaniezwykla.pl

8. Kościół przy placu Gabriela Narutowicza wybudowano pod wezwaniem:
a) św. Jakuba
b) Niepokalanego Serca Najświętszej
		 Matki Boskiej
c) Najświętszego Serca Pana Jezusa
		 i Matki Boskiej Fatimskiej
d) Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
		 Marii Panny
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11. Drewniana dzwonnica przy kościele
przy placu Narutowicza przestała istnieć
w roku:
a) nie było takiej dzwonnicy
b) 1944
c) 1939
d) 1947
12. Która z wymienionych poniżej uczelni
ma swą siedzibę na terenie dzielnicy
Ochota?
a) Akademia Obrony Narodowej
b) Warszawski Uniwersytet Medyczny
c) Szkoła Główna Handlowa
d) Szkoła Główna Gospodarstwa
		 Wiejskiego
13. Kolonia Akademicka przy placu
Gabriela Narutowicza miała wg zamysłu
arch. Kazimierza Tołłoczki składać się
z siedmiu budynków. Ile z nich wybudowano przed wybuchem wojny?
a) 3
b) 5
c) 7
d) architekt zmienił plan
14. Igielitowy stok narciarski na Szczęśliwicach może być używany:
a) tylko latem
b) tylko zimą
c) przez cały rok
d) budowa stoku jest dopiero w planie

5. Reduta Wawelska była:
a) fragmentem carskich fortyfikacji
		 Warszawy
b) taki obiekt nie istniał
c) centrum handlowym
d) punktem oporu w czasie
		 powstania warszawskiego
6. Numery dziennych linii trolejbusowych
(zlikwidowanych w 1973 roku) mających
pętlę przy Placu Artura Zawiszy to:
a) 51 i 53
b) 51 i 54
c) 52 i 52-bis
d) 53 i 53-bis

10. Skrót ASG, znajdujący się na kratach
okien budynku byłej Wolnej Wszechnicy
Polskiej, oznacza:
a) Akademia Sztabu Generalnego
b) Akademickie Stowarzyszenie
		 Geologów
c) Akademia Służby Garnizonowej
d) Archiwum Sztabu Głównego

fot. za: www.bcpw.bg.pw.edu.pl
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fot. za: www.fotoforum.gazeta.pl

Ochota
27. Kiedyś lotnisko, dzisiaj stacja metra
w Warszawie:
a) Wierzbno
b) Pole Mokotowskie
c) Racławicka
d) Politechnika

fot. za: www.czarnota.org
fot. za: www.varsovia.pl

15. Który z podanych fortów leży na terenie dzielnicy Ochota?
a) Fort VI „Okęcie”
b) Fort VII „Zbarż”
c) Fort „Szczęśliwice”
d) Fort IV „Chrzanów”
16. W których latach siedzibą Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej (PWST) był
budynek przy ul. Mikołaja Reja 9?
a) 1945-1950
b) 1950-1955
c) 1945-1955
d) był tylko taki zamiar

20. Dach poczekalni przestanku kolejowego Warszawa-Ochota ma kształt:
a) paraboloidy eliptycznej
b) paraboloidy obrotowej
c) paraboloidy hiperbolicznej
d) elipsoidy
21. Kto jest autorem Pomnika Lotnika,
stojącego u zbiegu ul. Żwirki i Wigury,
Wawelskiej i Raszyńskiej w Warszawie?
a) Edward Witting
b) Kazimierz Zemła
c) Marek Dziewulski
d) Wacław Szymanowski
22. Ile lat temu Papież Benedykt XV
ogłosił patronką lotników Matkę Boską
Loretańską?
a) 50
b) 90
c) 3
d) wcale nie ogłosił

fot. za: www.picasaweb.google.com
lh6.ggpht.com

17. Gdzie znajduje się płyta poświęcony
załodze samolotu RAF zestrzelonego nad
Ochotą 15 sierpnia 1944 roku?
a) ul. Na Bateryjce, u zbiegu z rondem
		 Zesłańców Syberyjskich
b) w kościele przy placu G. Narutowicza
c) na pomniku „Barykada Września
		 1939 roku”
d) ul. Szczęśliwicka 56
18. Wojewódzka Przychodnia Chorób Płuc
i Gruźlicy przy ul. Ludwika Pasteura 10
została wybudowana na przełomie lat
40. i 50. Zespół (szpital i przychodnię)
zburzono w roku:
a) 2000
b) 2009
c) trwa tam remont
d) zawieszono działalność i trwają
		 przygotowania do rozbiórki
19. Który z wymienionych patronów ulic
Kampusu Ochota był laureatem nagrody
Nobla?
a) Włodzimieraz Kołos
b) Ilja Miecznikow
c) Ludwik Pasteur
d) Stefan Banach

23. Pod jakim adresem na Ochocie mieściła
się siedziba dyrekcji PLL LOT?
a) al. Krakowska 111
b) ul. Żwirki i Wigury 103
c) ul. Grójecka 17
d) ul. Stefana Banacha 2
24. Podaj właściwe nazwisko mieszkańca
Ochoty, kapitana pilota, autora wspaniałych wspomnień „To co w pamięci
zostało”.
a) Jerzy Nieciengiewicz
b) Jerzy Ziółkowski
c) Aleksander Onoszko
d) Janusz Meissner
25. Kto jest fundatorem przedwojennego
obrazu Matki Boskiej Loretańskiej, znajdującego się w kościele przy ul. Hynka?
a) Maria Łabędzka
b) Wacław Makowski
c) Zakon Sióstr Loretanek
d) Piotr Bagniewski
26. Jak nazywa się strumień płynący
od ul. Przyokopowej przez tereny
Ochoty, lotnisko Okęcie aż do potoku
Służewieckiego?
a) Ochotka
b) Nie ma nazwy
c) Potok Szczęśliwicki
d) Sadurka
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28. Pierwsze lotnisko komunikacyjne
w Warszawie:
a) Okęcie
b) Gocław
c) Bielany
d) Mokotów
29. Jak nazywa się mieszkanka Ochoty,
która jako pierwsza w Polsce została
stewardesą?
a) Zofia Glińska
b) Jadwiga Śliżewicz
c) Stefania Skirgiełło
d) Krystyna Car-Szymańska
30. Z jakiego lotniska w Warszawie wystartował do swego lotu przez Ocean Atlantycki kpt. Stanisław Skarżyński?
a) Okęcia
a) Mokotowa
c) Gocławia
d) Bemowa
31. Kto projektował al. Żwirki i Wigury
w Warszawie?
a) Stanisław Herbst
b) Wydział Dróg i Mostów
c) Antoni Jawornicki
d) Jerzy Aumiller
32. Pod jakim adresem w Warszawie mieści się Dowództwo Sił Powietrznych?
a) ul. Żwirki i Wigury 1
b) ul. Żwirki i Wigury 103
c) ul. Wawelska 52/54
d) ul. Grójecka 93
33. W którym roku oficjalnie otwarto
międzynarodowy port lotniczy Warszawa
Okęcie?
a) 1918
b) 1925
c) 1934
d) 1969
34. W jakiej restauracji najchętniej spotykają się załogi linii lotniczych po pracy?
a) Bolek
b) Lolek
c) Tola
d) Zielona Gęś
35. Podaj właściwą datę pierwszych bombardowań Okęcia przez lotnictw
o Luftwaffe:
a) 01.09.1939
b) 04.09.1939
c) 07.09.1939
d) 17.09.1939
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36. Gdzie znajduje się jedyne w Polsce
Muzeum Linii Lotniczej?
a) na Polu Mokotowskim
b) w Muzeum Wojska Polskiego
c) w siedzibie Portów Lotniczych
		 na Okęciu
d) w siedzibie PLL LOT
37. Ile lat ma lotnisko Okęcie?
a) 55
b) 76
c) 86
d) 90
38. Od jakiego wydarzenia nosi nazwę
ulica 17 Stycznia?
a) otwarcie lotniska
b) powstanie PLL LOT
c) wyzwolenia Warszawy
d) powstania osiedla przy lotnisku
39. Kiedy odbyła się po raz pierwszy uroczysta przysięga polskich wojsk lotniczych
na lotnisku Mokotowskim?
a) 01.03.1914
b) 16.12.1918
c) 01.05.1931
d) 28.08.1945
40. Na jakim lotnisku Warszawiacy i Polacy witali zdobywców Chalangu 30.08.1932?
a) na Okęciu
b) na Mokotowie
c) na Bemowie
d) na Bielanach

fot. za: www.albumpolski.pl

41. Przestrzeń Banacha to:
a) skwer obok pętli tramwajowej
b) termin matematyczny
c) inna nazwa bazaru Banacha
d) termin filozoficzny
42. Sokrates Starynkiewicz był:
a) carskim generałem
b) podróżnikiem
c) protestantem
d) zakonnikiem

STASIEK-STENCEL, CEGIELNIA
I NIEDOSZŁY STADION
NARODOWY, CZYLI PO PROSTU
– SZCZĘŚLIWICE
Mieszkańcy Ochoty wiedzą, że jest to
dzielnica, otoczona ul. Grójecką, Bitwy Warszawskiej 1920 r. i liniami kolejowymi Warszawa-Poznań i Warszawa-Radom. Dzielnica ta ma piękny park, z górą, na której przez
cały rok można uprawiać narciarstwo.
Spacerując alejkami tego parku, u podnóża stoku malowniczo górującego nad kilkoma stawami, nie zdajemy sobie sprawy, że
ten teren zupełnie inaczej wyglądał kilkaset
lat temu. W pobliżu swe źródła miała mała
rzeczka o nazwie Sadurka. Płynęła leniwie, bo
rzecz jasna w XV w. żadnej tu góry nie było.
Rzeczka biegła w stronę okęckiego folwarku
i dalej terenem dzisiejszego lotniska w stronę
potoku służewieckiego. To właśnie wzdłuż
Sadurki powstawały pierwsze osady.
Te najpierwsze ślady osadnictwa pochodzą jeszcze z trzeciego tysiąclecia p.n.e.,
a odkopał je w 1900 r. rosyjski archeolog
Dymitr Samokwasow. Samokwasow cenny
odkopany szkielet wywiózł do muzeum do
Moskwy, a tam w czasie zawieruchy rewolucyjnej, szczęśliwickie znalezisko archeologiczne gdzieś przepadło.
W XV w. na tutejszych ziemiach pojawiła się wieś Stenclewice (dopiero po dwóch
wiekach zaczęto używać spolszczonej nazwy Szczęśliwice), nazwana od Stencla, czyli niemieckiego zdrobnienia imienia Stasiek.
Gdyby dosłownie to tłumaczyć, to Szczęśliwice nazywały by się: „Staśkowo”. Coś niecoś wiemy o mieszkańcach tych okolic. Oto
bowiem w 1539 r. w aktach sądowych można znaleźć sprawę wytoczoną Szczęsnemu
ze Stenclewic o zgwałcenie w gaju stojartowskim „uczciwej Doroty, córki robotnego
Walentego z Solipsów”. W tej ostatniej spra-

43. Książę Trojden:
a) żył w czasach wypraw napoleońskich
b) żył w średniowieczu
c) żył w dwudziestoleciu
		 międzywojennym
d) istniał tylko w legendzie
odpowiedzi:
1b, 2c, 3b, 4d, 5d, 6c, 7b, 8d, 9a, 10a, 11b,
12b, 13a, 14c, 15c, 16b, 17a, 18b, 19b, 20c,
21b, 22b, 23c, 24a, 25d, 26d, 27b, 28d,
29a, 30a, 31c, 32b, 33c, 34b, 35b, 36d, 37b,
38c, 39b, 40b, 41b, 42a, 43b
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Uroczystość Bractwa Kurkowego
w Forcie Szczęśliwickim,1939
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Mapa południowo-zachodnich
okolic Warszawy, 1935

wie pozwany mocno protestował, twierdząc, że „chowa się uczciwie w Księstwie
Mazowieckim, i nie żywie ze złodziejami,
ani z rzeczy złodziejskich nie ma pożytku”.
Dziś, nie rozstrzygniemy, czy faktycznie
Szczęsny ze Stenclewic był winny czy nie.
Wiemy natomiast, że wymieniony Szczęsny
był jednym z rodu Stenclewskich, którzy,
jak donosi źródło, w 1580 r. gospodarzyli tu
na 3 łanach, mając 4 zagrody.
Pewnikiem, ziemie te zaludniały się ilekroć w pobliżu na Woli rozpoczynała się
elekcja króla. Dla okolicznych mieszkańców
było to, dobre i złe jednocześnie. Chmary
szlachty często tratowały zasiewy, ale z drugiej strony można było dostać za to godziwe
odszkodowanie, a korzystając z tłumnego
przybycia różnych gości trochę pohandlować czy sprzedawać swoje usługi.
Niebawem Rzeczpospolita utraciła niepodległość, a Szczęśliwice stały się miejscem podwarszawskich bitew. Najpierw
w 1794. Prusacy wspólnie z Rosjanami dławili powstanie kościuszkowskie. W lipcu
tego roku we Włochach kwaterę miał król
Pruski Fryderyk Wilhelm, a Prusacy od tej
strony próbowali zdobyć Warszawę. Od
strony Rakowca i Okęcia atakowali sprzymierzeni z nimi żołnierze cara. Polacy bronili się na szańcach Warszawy, a Szczęśliwice leżały dokładnie pomiędzy walczącymi
stronami. W efekcie tego zastały całkowicie
spalone, choć stolica się obroniła.
Proch bitewny było czuć na Szczęśliwcach w 1809 r., gdy pod Raszynem starły

Ochota

Fort Szczęśliwicki 1939 (zbiory Z. Walkowski)

Trasa EKD przebiegająca przez
Szczęśliwice, lata 30. (zbiory NAC)

Atak niemiecki ze Szczęśliwic na Ochotę,
koniec września 1939 (zbiory Z. Walkowski)

się wojska Księstwa Warszawskiego i austriackie regimenty. We wrześniu 1831 r.
wojsko polskie rozpaczliwie broniło przed
wojskami rosyjskimi przejścia do Warszawy od strony Woli, Szczęśliwic i Rakowca. W reducie 54. wybuchł skład amunicji,
grzebiąc pod zgliszczami twierdzy ponad
100 wrogów. Reduty tej bronił sławny
z mickiewiczowskiego wiersza dowódca
Juliusz Konstanty Ordon, choć wbrew słowom poety wcale nie poległ podczas wspomnianej obrony. Warto może dodać, że po
stronie przeciwników w armii gen. Kreutza
był oficer o nazwisku Tuchaczewski, pradziad marszałka Armii Czerwonej Michaiła
Tuchaczewskiego. Po sąsiedzku atakował
oficer rosyjski Nabokow, który z kolei należał do przodków wielkiego rosyjskiego
pisarza Władimira Nabokowa. Od strony
Okęcia zaś Warszawę szturmował Michaił
Murawiew, który za lat trzydzieści z małym
okładem, nazwany będzie katem Litwy lub
potocznie „Wieszatielem”.
Obronę Reduty Ordona upamiętnia pomniczek istniejący w pobliżu hipermarketu o nazwie „Reduta Ordona”, obok stacji
o takiej samej nazwie. Dziś już wiadomo, że
historyczna reduta, której bronił Juliusz Konstanty Ordon, znajdowała się bliżej ul. Bitwy
Warszawskiej i w ubiegłym roku archeolodzy przeprowadzili badania archeologiczne znajdując odłamki szrapneli i elementy
uzbrojenia, świadczące o bitewnej zaciętości.
W latach 80. XIX w. na Szczęśliwcach
powstał fort rosyjski, który stanowił wewnętrzny element Twierdzy Warszawa.
Wydaje się, że gdy ten militarny obiekt powstawał, okoliczna ludność wcale nie była
z tego powodu niezadowolona. Rząd carski
dobrze płacił za wykupione działki, a miejscowi łatwo znajdowali pracę przy sypaniu
fortyfikacji. Dodatkowo, taka budowla potrzebowała cegieł, a te mogła dostarczyć,
położona ledwie kilkaset metrów w kierunku na Warszawę, cegielnia braci Oppenheim (pozostałością po wydobywaniu gliny
przez cegielnie są dziś malownicze stawy
w Parku Szczęśliwickim). Cegielnia ta, wraz
z cegielnią we Włochach, w 1879 r. dostarczały aż 20% produkcji cegły dla okręgu
warszawskiego. Pracę więc, na Szczęśliwcach łatwo można było znaleźć.
Istnienie Fortu Szczęśliwickiego miało
też swoje minusy, bo w jego bezpośrednim
sąsiedztwie nie można było stawiać trwałej zabudowy. Wieś Szczęśliwice rozbudo-

wywała się więc wzdłuż ulicy (dzisiejsza
Włodarzewska) odchodzącej od Szosy Krakowskiej. Ulica ta dochodziła aż do Włoch,
gdzie przecinała ją polna droga, przy której
wybudowano kilka „bieda domów” z dykty, blachy, drewna, częściowo wkopanych
w ziemię. Po latach ta polna droga zamieni
się w ulicę nazwaną Budki Szczęśliwickie
i należeć będzie już do Włoch.
W dwudziestoleciu międzywojennym
Szczęśliwice należały do gminy Skorosze
(dziś Ursus). Mieszkańcy żyli z ogrodnictwa i korzystali z położenia w sąsiedztwie
Warszawy. Cegielnia Oppenheimów nadal
zatrudniała kilkadziesiąt osób i sporo produkowała (6411 tysięcy sztuk cegieł rocznie). W 1929 r. wybudowano stację postojową PKP o nazwie „Szczęśliwice”, choć tak
naprawdę zakład ten leżał po drugiej stronie torów kolejowych, już na terenie Woli,
stykając się z granicą gminy Włochy.
Szczęśliwice zamieszkiwało wówczas kilkuset mieszkańców, ale wieś jakże często odwiedzana była przez przybyszów. Ochocka
młodzież glinianki obrała sobie za teren do
rekreacji. Zimą było to wspaniałe miejsce do
jazdy na łyżwach, a latem do kąpieli. Stawy
pełne były ryb, łąki i sady tworzyły sielski
klimat i nic dziwnego, że miejsce to na postoje, obrały sobie tabory cygańskie. Ze swego
obozowiska pod Szczęśliwcami, co rano cyganie ruszali do Warszawy do swojej nigdy
nie sformalizowanej pracy – handlowania
garnkami, patelniami, wróżenia czy po prostu żebrania. Wieczorem zaś cygańskie obozowisko znów się zapełniało i oświetlone
obozowym ogniskiem, okraszone rzewnym
śpiewem, z wolna układało się do snu.
Wydawało się, że ten sielski klimat zostanie przerwany w 1926 r. przez projekt budowy na forcie ogromnego stadionu olimpijskiego. „Przegląd Sportowy” we wrześniu
1926 r. piał z zachwytu: „Wyzyskanie starego
Fortu Szczęśliwickiego do budowy przyszłego stadionu reprezentacyjnego, jest myślą nie
tylko szczęśliwą, lecz wręcz wspaniałą”. Codziennie miały tu ćwiczyć setki sportowców,
a w dni zawodów przyjeżdżać dziesiątki tysięcy kibiców. Trybuny zaprojektowano tak
by pomieściły trzynaście tysięcy miejsc siedzących i dwadzieścia siedem tysięcy stojących. Pomocnym w transporcie tylu tysięcy
miłośników sportu miała być kolejka EKD,
wybudowana w 1927 r. Przystanek obok fortu nazwano „Szczęśliwice-Stadion”, ale budowa olimpijskiego obiektu szła jak po grudzie.

W 1928 r. budowę wstrzymano, a Bank Gospodarstwa Krajowego przestał ją finansować,
przerzucając swoje zainteresowanie na inny
reprezentacyjny stadion – Wojska Polskiego.
Na Szczęśliwcach w oparciu o forteczne
zabudowania urządzono jedynie strzelnicę
sportową, będącą we władaniu Bractwa Kurkowego. Strzelnica ta działała aż do końca
okresu międzywojennego, a stację EKD przemianowano na „Szczęśliwice-Strzelnica”
Na Szczęśliwcach nadal więc słychać
było cygańskie śpiewy…
Pół roku przed wybuchem wojny, gdy
utworzono gminę Okęcie, Szczęśliwice
stały się jednym z sołectw okęckiej gminy.
W czasie II wojny wieś mocno ucierpiała. Wiele domostw zostało spalonych. Tuż po wojnie
w marcu 1945 r., gdy zorganizowano tu
pierwsze powojenne zebranie gromady,
przyszło zaledwie 15 osób. Sołtysem wybrano Aleksandra Stolarskiego, mającego do pomocy Romana Stolarskiego. Już jednak dwa
i pół roku później na Szczęśliwcach mieszkały 853 osoby, a gromada liczyła 234 ha.
W 1951 r., Szczęśliwice wraz z Okęciem i Włochami zostały przyłączone do
warszawskiej dzielnicy Ochota, w wkrótce zaczęto budowanie pierwszych osiedli,
z największym o nazwie „Szosa Krakowska” mającym piętnaście tysięcy izb mieszalnych. Na tereny po cegielni Oppenhaima, obok stawów wywożono gruz tworząc
coraz większą górę. W latach 60. w. posadzono tu drzewa. I tak oto tworzony krajobraz coraz bardziej upodabniał się, do tego
co widzimy dziś.
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Robert Gawkowski

Robert Gawkowski (ur. 1962) – doktor
historii, związany z Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca
w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autor kilkudziesięciu prac badawczych z zakresu kultury fizycznej, historii sportu oraz
książek o historii Włoch i Okęcia.
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SZKOŁY ŻEŃSKIE (POWSZECHNA, GIMNAZJUM
I LICEUM) FUNDACJI IMIENIA
WANDY Z POSSELTÓW SZACHTMAJEROWEJ
Wszystko zaczęło się na początku ubiegłego stulecia, a konkretnie po wydarzeniach 1905 roku, gdy na skutek pewnej,
względnej zresztą, liberalizacji zaistniała
możliwość zakładania prywatnych szkół
z polskim językiem wykładowym. Wówczas to wywodząca się z rodziny o niemiecko-irlandzkich korzeniach Wanda
Posseltówna (1886-1959) postanowiła takową założyć. W sukurs przyszły jej siostry: Janina (1883-1966), Zofia (1888-1966,
po mężu Trzepińska), Jadwiga (1893-1945)
i Irena (1895-1975). Początkowo było to
ośmioklasowe gimnazjum humanistyczne.
W 1911 roku została do niego np. przyjęta
Eugenia Bombrysiakówna, której końcowe „Świadectwo” (z datą 12 czerwca 1920)
zachowało się do dzisiaj. Inną uczennicą
z tego okresu była Henryka Skupińska
(1905-1957), po mężu Bodzińska. Szkoła
mieściła się wówczas w centrum Warszawy,
przy ul. Chmielnej 80. W latach dwudziestych XX wieku Wanda Posseltówna wyszła
za mąż za inż. Kazimierza Szachtmajera
(ok. 1880-1929), ewangelika (pierwotna pisownia nazwiska: Szachtmeyer; syn, Leon
dorzucił do nazwiska „von”), kierownika
robót doraźnych warszawskich dróg wodnych, założyciela i prezesa rady nadzorczej
branżowej spółdzielni mieszkaniowej „Zimowe Leże”.
Po pierwszej wojnie światowej Posseltówny postanowiły przyjąć dziecko, sierotę
po legioniście. Gdy dowiedziała się o tym
Aleksandra Piłsudska, to postanowiła oddać
swoje córki właśnie do tej szkoły. Jej śladem
poszli inni „dygnitarze” z epoki, również,
jak wiadomo, o legionowym rodowodzie,
co bardzo przyspieszyło rozwój szkoły. Budowę własnej siedziby rozpoczęto w 1929

roku, na terenie „nowej”, szybko wtedy rozwijającej się dzielnicy – Ochota, na działce
u zbiegu Białobrzeskiej i Radomskiej. Projektantem nowego gmachu (z częścią mieszkalną, specjalistycznymi pracowniami,
a nawet kortem tenisowym) był znany architekt Romuald Gutt (1888-1970), który
w bezpośrednim sąsiedztwie zrealizował
inny znany budynek edukacyjny, Szkołę
Nauk Politycznych i w ogóle specjalizował
się w tego typu budownictwie (Państwowe
Seminarium Nauczycielskie w Pszczynie,
Warszawska Szkoła Pielęgniarek, Gimnazjum żeńskie im. Emilii Plater w Warszawie).
W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego wziął, oczywiście, udział marszałek Piłsudski. Na budowę zaciągnięto, jak to
było wówczas w zwyczaju, kredyt w Banku
Gospodarstwa Krajowego, ale nadzorujący
budowę inż. Szachtmajer zmarł nagle, co
bardzo utrudniło realizację tego przedsięwzięcia. Z pomocą przyszedł Jan Bodziński,
legionista, prokurent w BGK, a jednocześnie mąż byłej wychowanki szkoły, wymienionej już, Henryki Skupińskiej oraz ojciec
jednej z uczennic, Basi Bodzińskiej, za której wykształcenie płacił wspomniany bank.
Patronką szkoły, również po śmierci męża,
była marszałkowa Piłsudska. W 1930 roku
założona została Fundacja Szkół im. Wandy
z Posseltów Szachtmajerowej.
Szachtmajerki, jak je nazywano „na mieście” miały swoje, dość oryginalne mundurki szyte na miarę, a zamawiane (w drugiej
poł. lat 30.) w Domu Handlowym Braci
Jabłkowskich. Składały się nań: zielone
spódnice, białe bluzki z marynarskim kołnierzem, ciemnozielone berety z czarnym
pomponem, a także odpowiednio zaprojektowany kostium gimnastyczny i obuwie

J. Piłsudska w pierwszym rzędzie pośrodku
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sportowe. Mundurki zdobił znak szkoły –
koniczynka, czyli jeszcze jeden „irlandzki”
akcent. W „szczytowym” okresie do szkół
uczęszczało 360 uczennic z różnych środowisk, również dzieci z rodzin ubogich,
których rodzice otrzymywali zniżki w wysokim (90 zł w wyższych klasach) czesnym
(ich strój nie różnił się od tych z „bogatych”
domów), ale na temat tej tzw. „snobistycznej
ekskluzywności” dość zgryźliwie pisał Jeremi Przybora. Szkoła rozwijała w uczennicach postawę patriotyczną, zamiłowanie do
pracy społecznej, zainteresowanie tradycją
i historią własnego kraju, a także tolerancję
religijną (na życzenie rodziców lekcje religii prowadzili katecheci różnych wyznań).
Nie było tzw. taryfy ulgowej, gdyż nawet
Marszałkowi nie udała się interwencja
w sprawie marnych ocen z łaciny jego starszej córki, Wandy (matura 1936). Wychowawczynią panien Piłsudskich była z resztą
Janina z Sobieckich Słonimska, matka Piotra
Słonimskiego, bratanka Antoniego, a inni
nauczyciele to: Baryszowa (łacina), Kolasiński (fizyka), Lebiedzuński, Nadolski i Trzaskowski (matematycy), Leleszówna (francuski i filozofia), Lewandowska (historia),
Męczkowska (biologia), Malli (łacina, historia), Mayzner (muzyka), Polińska (matematyka w niższych klasach), Saloni (j. polski),
Sawrynowicz (historia, j. polski), Sujkowska
(geografia), Zgleczewska (francuski; po niej
J. Szarota). W gimnazjum (nr 135) działała
drużyna harcerska (nr 16, im. L. Lisa-Kuli)
oraz oddział PWK (Przysposobienie Wojskowe Kobiet). Biologia, geografia i historia
posiadały osobne gabinety, a za murowanym płotem od strony ul. Białobrzeskiej
urządzono ogródki, które uprawiały wychowanki (grządka na dwie uczennice).
Szczególnie uroczystą oprawę miało rozdanie świadectw dojrzałości w 1938 roku,
gdy w imieniu rodziców abiturientek przemawiał (tekst zachował się) wybitny uczony, Ludwik Hirszfeld (1884-1954). Oprócz
Marysi Hirszfeldówny (zm. 1943) maturę
otrzymały wtedy m.in.: Jagoda Piłsudska
(Jaraczewska), Aniela Uziembło (siostra
przyrodnia peerelowskiego generała, Adama), córka Bronisławy Klaczkin (p.v. Berenson) i Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, Zuza, czyli Zuzanna Maria Józefa (ostatnie imię po ojcu chrzestnym; po mężu Vernon), Danka Albrecht, Zosia Goettel, Krysia
Maringe, Zosia Rożecka, Krysia Rose, czyli
dziewczęta urodzone już w odrodzonej
Polsce (roczniki 1919 i 1920). Z rocznym
opóźnieniem, w 1939 roku maturę uzyskała tzw. dublerka, Stanisława Olędzka, po
mężu Chyra (razem z Wandą Warto, Magdą

temat miesiąca
Marsewicz, Perkowską, Rząśnicką, Jadwigą
Wolfenburg, Wiesławą Zakrzewską). Warto
może przy okazji dodać, że drugiej połowie
lat 30. „przełożoną” została Irena Posselt,
gdyż Wanda Szachtmajerowa powoli przechodziła na zasłużoną emeryturę.
Już na początku okupacji budynek gimnazjum został zarekwirowany na szpital
wojskowy chroniony bunkrem i zasiekami
z drutu kolczastego. W skrzydle mieszkalnym (z wejściem od ul. Radomskiej 29)
utworzono szkolę podstawową z żeńskimi
kursami krawiecko-bieliźniarskimi. Była to,
oczywiście, przykrywka tajnego nauczania z normalnym programem, do matury włącznie. Później i to było niemożliwe,
więc rozpoczęto „klasyczne” komplety
w prywatnych mieszkaniach. W 1942 roku
świadectwo dojrzałości m.in. otrzymały:
Irena Branowska, Izabela Bałturkiewicz,
Wanda Biernacka, Zofia Chotomska, Anna
Gulbisówna, Irena Grohman, Lidia Kaniówna, Halina Larys, Basia Machała (po
mężu Żelaznicka; obecnie architekt), Danuta Macherska, Elżbieta Szydłowska, Kalina Szydłowska, Barbara Tokarczykówna,
Krystyna Tyska, Jolanta Wężykówna, Ewa
Wołk, Teresa Zielińska, a rok później Anna
Branicka-Wolska (rocznik 1924), córka ostatniego właściciela Wilanowa, Adama (córki
jego plenipotenta, Rena i Krzysia Pfanhauser-Brenstiren również uczęszczały do tej
szkoły). Wiadomo, że komplety (matura
1942) odbywały się najpierw na Złotej 76,
następnie przy Brackiej 18 i w końcu, aż do
matury (rocznik 1925), przy Marszałkowskiej 79. W tym ostatnim mieszkaniu ojciec
jednej z uczennic, dr Witold Borkowski
urządził komisji egzaminacyjnej specjalny
lokal udekorowany godłem państwowym.
W takich warunkach maturę zdawały: Basia
Bodzińska (autorka wspomnień: „Prywatny
pamiętnik”,wyd. 1988), Izabela Borkowska,
Danuta Chyżyńska, Hanna Dąbrowska,
Jolanta Dzierżawska, Maria Kozak, Elżbieta Patek i Danuta Szcześniak. Do uczennic
nieco młodszych (urodzonych w drugiej
poł. lat 20. XX wieku) zaliczają się: Halina

Marszałek z córką – Aleksandrą, fot za: aleksandra-pilsudska.inmemoriam.org

Bortnowska, Wanda Chotomska, Danuta
Francki, Jolanta Kolczyńska, Izabela Rybicka, czy też córka architekta Leonarda Tomaszewskiego, Alicja (p.v. Wirth) – trzecia żona
Jeremiego Przybory, a generalnie ze szkołą
związane też były: Krystyna Andziak, B. Borman (po mężu Żółkiewska), siostry Dygatówny, Hiacynta Eymont, Iza Goldstein,
Irena Hančil, Ania Herse, Marysia Kmita,
Barbara Konopnicka, Danuta Szczerba-Likiernik, Mackiewiczówna (córka „Cata”),
Danuta Machała (siostra Basi), Wanda Maciejowska, Krystyna Mazurek, bliźniaczki
Rabkówny, Danuta Schajtzówna, Felicja
Szczygieł, M. Stypułkowska, J. Szmigiera,

Iracema (Ita) Warchałowska, Marta Wańkowiczówna (młodsza córka Melchiora), Krystyna Zawodna, Teresa Zielińska.
Po zakończeniu działań wojennych budynek odnowiła instytucja, która w zamian
miała prawo korzystania przez kilka lat
z odremontowanych pomieszczeń, natomiast
gimnazjum uruchomiono (kilka klas) w jednej z willi w Komorowie wraz z kompletami
w zakresie (klasy 1-3) szkoły podstawowej. Samego gmachu, mimo starań przełożonej, czyli
Ireny z Posseltów Szachtmajerowej, nie udało
się odzyskać (pozostaje do dzisiaj własnością
dzielnicy Ochota). W 1946 roku siostry Posseltówny straciły definitywnie prawo do nauczania (odpowiedni dekret Bieruta) – nazwisko
przedwojennego opiekuna i patronki szkoły
działało jak przysłowiowa „płachta na byka”
na ówczesne władze. Obecnie budynek ten nadal służy celom edukacyjnym, gdyż mieszczą
się w nim dwie szkoły specjalne (podstawowa i gimnazjum), a dyrektorką tego zespołu
(nr 109) jest, a jakżeby inaczej, córka dawnej
wychowanki gimnazjum sióstr Posseltówien.
Wojnę przetrwał natomiast oryginalny
sztandar, przechowywany najpierw w kościele akademickim św. Anny, a później ponoć
w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, przy kościele św. Jakuba
Apostoła. W tej ostatniej świątyni „szachtmajerki”, a ściślej te z nich, które przeżyły wojnę
i nie wyjechały z kraju spotykały się zresztą
co roku na mszy św. upamiętniającej rocznicę
śmierci Wandy z Posseltów Szachtmajerowej.

Zimowe leże – fot. za: www.wczorajidzis.blogspot.com

Marek Tomiczek

71 02/2011 OCHOTNIK

11

rozmowa miesiąca

I ♥ Pole Mokotowskie

– z Michałem Trusewiczem, twórcą portalu
PoleMokotowskie.pl rozmawia Gabriela Gab
I wymyśliłeś, że sam stworzysz taką
stronę?

Skąd wziął się pomysł portalu o miejscu publicznym – o parku, u osoby
niezwiązanej z tym zawodowo?
Pomysł zrodził się na samym Polu,
ale nie tak od razu. [śmiech] Pewnego
bardzo ciepłego i słonecznego dnia,
w maju 2006 roku, siedziałem w głównej alejce, odpoczywając po całym
tygodniu. Nagle ciszę przerwał przyjazd
wielkich ciężarówek, z których zaczęto
wypakowywać ciężki sprzęt. Zrobiło się
może ciekawiej, ale byłem niepocieszony, że przerwano mój błogi relaks.
Zaniepokoiłem się, że to może jakiś remont albo, że zaczynają budować drogę, która przetnie Park. Od robotników
usłyszałem, że przygotowują scenę pod
koncert jakiejś polskiej gwiazdy rockowej,
ale już kto konkretnie wystąpi, nie umieli
powiedzieć. Jako że jestem fanem tej
muzyki, pomyślałem, że szybko znajdę
w internecie, kto gra, zwołam znajomych i spędzimy miły wieczór na koncercie. Jak pomyślałem, tak zrobiłem, ale
jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy
po trzygodzinnym szukaniu nadal nie
wiedziałem, kto ma tego dnia wystąpić.
Znam się na informatyce, internet jest
moją pasją, a mimo to przez tyle czasu
nie umiałem znaleźć prostej informacji.
Nie dałem jednak za wygraną, znalazłem wykonawcę i szczegóły towarzyszących koncertowi atrakcji. Zajęło mi
to jednak zbyt dużo czasu i zdążyłem
zawiadomić tylko garstkę znajomych,
a nie tylu, ilu bym chciał. Impreza była
udana, ale ten brak zapowiedzi koncertu nie dawał mi spokoju. Zacząłem
szukać wszelkich informacji o Polach
Mokotowskich. Znalazłem kilka recenzji
z imprez, które się kiedyś tam odbyły, jakieś historie pasjonatów o dawnym lotnisku czy torze wyścigów konnych, ale
żadnych aktualności. Ta sprawa nie dawała mi spokoju. W następny weekend
historia się powtórzyła, nie potrafiłem
znaleźć informacji o tym, co się będzie
działo u mnie pod oknem.
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Wtedy jeszcze na to nie wpadłem.
Ogarniało mnie coraz większe niezadowolenie, że bardzo często nie ma
nigdzie informacji o tylu fajnych imprezach w moim Parku. Kiedy poziom złości mieszający się z bezradnością był
już naprawdę wysoki, pomyślałem, że
na pewno jest strona polamokotowskie.pl, gdzie będzie kontakt, więc do
nich napiszę, co o tym wszystkim myślę.
Wpisałem w przeglądarkę polamokotowskie.pl a tu biała plama. Wrzuciłem
w wyszukiwarkę domen i okazało się, że
wszystkiego rodzaju domeny związane
z hasłem Pole Mokotowskie są wolne.
Byłem rozczarowany, naprawdę byłem
rozczarowany. Następnego dnia rozpocząłem spacery po Parku w poszukiwaniu informacji, przecież muszą być jakieś
foldery, plakaty, ulotki czy inne informacje o tym, co się tu dzieje. Nic. Totalnie
nic. Tylko roślinność i wypoczywający
czy bawiący się ludzie. Zero informacji.
Irytacja narastała wprost proporcjonalnie do potrzeby i chęci znalezienia kogoś, kto wie. Sugerując się nazwą parku,
stwierdziłem, że na pewno Urząd Dzielnicy Mokotów będzie właściwym miejscem. Odwiedziny w urzędzie nic mi nie
dały, bo oni nie zajmują się parkiem i nie
mogą mi pomóc. Wróciłem do Parku
i przeczytałem uważnie resztki informacji na zdewastowanych tablicach informacyjnych, pod którymi podpisany był
Zarząd Oczyszczania Miasta. Odszukałem tę instytucję i dowiedziałem się, że
owszem jest pod nadzorem ZOM, ale
wykonują tam tylko prace porządkowe i interwencyjne. I kazali dowiedzieć
się czegoś na Ochocie. I to był strzał
w dziesiątkę. Po trzech tygodniach poszukiwań dotarłem do osób, które dysponowały listą imprez planowanych do
końca roku. Poczułem olbrzymią satysfakcję, jak odkrywca i zdobywca. Ta
jedna kartka A4 tak mnie pozytywnie

naładowała, że pomyślałem, że może
ktoś jeszcze oprócz mnie chciałby mieć
takie informacje. Wtedy wykupiłem domenę polamokotowskie.pl i zamieściłem tam otrzymaną listę imprez.
8 czerwca 2006 roku o 21.45 powstał
portal o parku...
Nieopatrznie albo opatrznie, poniżej
był mój adres mailowy. Pobudki do stworzenia tej strony były na początku raczej
egoistyczne, po prostu sam chciałem
wiedzieć, kiedy mam się nastawiać na
odpoczynek w cichym parku, a kiedy
na dużą huczną imprezę. I tu dopiero
zaczyna się prawdziwa historia. Po kilku
dniach zaczęły pojawiać się coraz liczniejsze zapytania o szczegóły konkretnych imprez. Z treści maili wynikało, że
ludzie myślą, że piszą do jakiejś instytucji,
która jest odpowiedzialna za Pole Mokotowskie i pełni służebną rolę. Wówczas
jeden z kumpli zaproponował, że zrobi
mi ładną grafikę, żeby strona wyglądała po ludzku. Uśmiech na mojej twarzy
był nie do opisania. Rozmawialiśmy
o tym wieczorem przy piwku, a rano już
Paweł dzwoni do mnie: „Daj dane do
serwera to zaraz będziesz miał stronę”.
I tak powstała pierwsza profesjonalna
pod względem graficznym strona internetowa. Umieściłem tam linki do aktualności i krótką historię Parku. Znajomi zaczęli mi pomagać dosyłając informacje
i kontakty do różnych organizatorów.
W ten sposób powstawała treść.
Jak to wpłynęło na Twoje życie?
Do tego momentu byłem głównie
informatykiem, całe moje życie zawodowe i wszystkie zainteresowania kręciły się wokół komputerów, bankowości
i jazdy na rowerze. To doświadczenie
z poszukiwaniem informacji i ich źródeł, a potem maile od ludzi podobnie
jak ja poszukujących informacji i mających nadzieję, że ja wiem coś więcej,
bardzo wiele zmieniło w moim życiu.
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rozmowa miesiąca
Poczułem się potrzebny, poczułem że
może jestem w stanie pomóc zapełnić
lukę w potrzebach być może garstki,
a być może większej społeczności. Każdą wolną chwilę zacząłem poświęcać
na poznawanie historii Pól Mokotowskich, planów, informacji, kto tym zarządza, kto decyduje. Wszystko, co udało
mi się zdobyć, od razu zamieszczałem
na stronie www, jednocześnie zachęcałem czytelników, żeby przysyłali własne
materiały. Chciałem stworzyć projekt,
gdzie każdy będzie mógł dołożyć jakąś
cegiełkę od siebie. I zachęcić do tego,
żeby wspólnie budować w sieci miejsce
komplementarne do samego parku.
Brakowało mi spisanej historii i zaplecza
informacyjnego. W czasie poszukiwań
trafiłem na poleconą mi przez kogoś
varsavianistkę. Gdy do niej zadzwoniłem, oburzyła się, że nie będzie ze mną
rozmawiać na temat Pól Mokotowskich.
Ja nieśmiało zapytałem, czy nie uważa,
że pomysł na stronę o Polach Mokotowskich to dobry pomysł. A ona odpowiedziała, że to zły pomysł. Do dziś pamiętam, jak się wtedy poczułem. Wyschło mi
w gardle i oblał mnie zimny pot, trwało
to sekundę, ale wrażenie było bardzo silne. „Nie ma Pól Mokotowskich, jest tylko
Pole Mokotowskie i taki portal powinien
oczywiście być” – usłyszałem w następnym zdaniu. Od tego czasu wszędzie promuję już PoleMokotowskie.pl.
Domena polamokotowskie.pl pozostała, bo spora część internautów nadal
używa tej właśnie nazwy. Od tamtej
rozmowy nazwa Pola Mokotowskie nie
przechodzi mi łatwo przez gardło.
I chociaż nadal więcej nie wiedziałem niż wiedziałem, a większość pracy
spoczywała na moich barkach stwierdziłem, że chcę się w tym realizować,
bo Pole Mokotowskie to niesamowite
miejsce. Mogę śmiało powiedzieć, że
zakochałem się w Polu Mokotowskim.
Miałem dużo kibiców i wspierających
znajomych. Dla świata byliśmy już portalem, o czym świadczyły nagłówki korespondencji, która do nas spływała. Niezależnie czy była od instytucji państwowych, urzędów, przedsiębiorców, dziennikarzy czy osób prywatnych, większość
przychodzących pism zaczynała się
słowami: „Szanowny Panie Dyrektorze
Pola Mokotowskiego, Do Zarządu Pola
Mokotowskiego, Do Prezesa Pola Mokotowskiego, Do Pola Mokotowskiego” itd.
Tak zaadresowane maile i faksy świadczyły o tym, że mój prosty pomysł, trochę dobrej woli i oczywiście sporo pracy
spowodowały, że powstało w sieci miej-

sce, które inni odbierali jako coś poważnego, profesjonalnego i potrzebnego.
Zacząłem intensywnie inwestować czas
i energię w swoją edukację na temat
NGO, czyli stowarzyszeń i fundacji, jak
również działań w lokalnej społeczności. Powstanie tej strony było dla mnie
niezwykle silnym motorem do zdobycia nowych umiejętności, kompetencji
i doświadczeń. Utworzyłem rozległą sieć
kontaktów i zbudowałem bogate relacje z różnymi urzędami, organizacjami
kulturalnymi czy instytucjami (np. OKO),
kawiarniami, klubami, restauracjami,
a także poznałem różnych ciekawych
ludzi. Na początku nie miałem wizji, jaki
ten portal dokładnie ma być, ale wiedziałem tylko, że bardzo chcę się tym
zająć i będę potrafił to robić. Oprócz
pracy zawodowej, rowerów i wyjazdów
z przyjaciółmi, czyli rzeczy, które dotąd
dawały mi mnóstwo frajdy, pojawiła się
nowa energia, która nakręcała mnie
do działania i poczucie, że to jest to, co
chcę robić w przyszłości.
Wokół swojego pomysłu skupiłem grono
specjalistów z dziedziny fotografii, wolontariatu, aktywności na świeżym powietrzu, animacji społecznej – zapaleńców,
którzy również poświęcili swój czas, dzielili
się wiedzą i umiejętnościami. Dzięki temu
tworzymy obecnie nową wizję tego,
czym ma być PoleMokotowskie.pl.
Jakie są Wasze plany rozwoju?
Przez ostatnie lata portal toczył się
sam rozpędem znajomości nawiązanych w początkowej fazie istnienia. Na
razie jeszcze strona wygląda po staremu, ale właśnie intensywnie pracujemy
nad całkiem nową odsłoną. Ma ona
być prosta, przyjazna, dostarczająca
aktualnych informacji z podziałem na
grupy zainteresowania i umożliwiająca
wzajemną komunikację użytkowników,
sąsiadów, a także podmiotów, które działają na Polu Mokotowskim lub
w jego najbliższym otoczeniu. Chcemy
stworzyć miejsce, w którym każdy warszawiak znajdzie informacje o historii,
inspiracje do spędzenia wolnego czasu
w ulubionej formie, będzie mógł nawiązać przyjaźnie i znajomości do wspólnych
inicjatyw towarzyskich, sportowych, kulturalnych czy sąsiedzkich. Ale PoleMokotowskie.pl to nie tylko strona. Naszym
celem jest skupienie wokół siebie sympatyków Pola Mokotowskiego i umożliwienie im nawiązywania kontaktów
do animowania ciekawych wydarzeń
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w parku, niekoniecznie takich wielkich
jak koncerty, ale również tych kameralnych. Nie chcemy narzucać, co jest dobre, a co złe. Zależy nam na sprawnym
przepływie informacji, żeby każdy miał
dostęp do tych samych wiadomości,
żeby mógł zachęcać innych do swoich
działań. Np. jeśli spotyka się grupa na
spacer nordicwalking, to dzięki stronie
będzie mogło do tego dołączyć więcej
chętnych, tak samo jeśli ktoś chciałby
znaleźć chętnych do frisbee.
Portal ma być miejscem, gdzie okoliczni mieszkańcy i bywalcy będą mogli
dzielić się swoimi wspomnieniami, twórczością artystyczną i pomysłami, ale
też miejscem, gdzie będą mogli np.
odnaleźć zgubione w Parku rzeczy. PoleMokotowskie.pl ma inspirować, np.
zaprzyjaźnieni przewodnicy warszawscy
będą organizowali w okolicy spacery,
podczas których będą opowiadać ciekawe historie.
Jako grupa społeczników i zapaleńców
mamy marzenie, aby PoleMokotowskie.
pl przyczyniło się do realizacji nowych
drobnych inwestycji np. wypożyczalni
sprzętu sportowego czy leżaków. To tylko
pomysły. Chcemy, aby propozycje, co
warto realizować, wypływały również od
samych użytkowników.
Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie zachęcić każdego, żeby czerpał
z informacji, które znajdzie na PoleMokotowskie.pl, ale również dzielił się wiedzą,
wspomnieniami czy zdjęciami, które posiada, a nie znalazł ich na portalu.
Zapraszamy, przyłącz się do nas choćby
na chwilę. Wystarczy chwila czasu, chęci lub pomysł.
Polemokotowskie.pl to po prostu Nasze
miejsce, Moje i Twoje Czytelniku.
Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za Wasz rozwój.
Szczególne podziękowania
za dotychczasową pomoc
i inspirację należą się:
Piotrkowi Marciniakowi,
Magdalenie Śliwce,
Pawłowi Stawowczykowi,
Zuzannie Plewniak,
Januszowi Magnuszewskiemu.
Obecnie
PoleMokotowskie.pl
tworzą: Monika, Jacek, Ewa, Robert,
Zuza, Piotrek, Janusz, Michał.
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Ochota/Wola

Z MUZEUM MOTORYZACJI: FORD T
W Muzeum Motoryzacji obejrzeć można wiele ciekawych pojazdów, które wpisują się
w historię głównie polskiej myśli motoryzacyjnej. Ale nie tylko. Kilka wybranych przykładów pokazuje nam, jak rozwijały się automobile poza granicami naszego kraju.
Jednym z najstarszych eksponatów kolekcji Muzeum jest Ford T. Powstał jako urzeczywistnienie marzeń Henry’ego Forda o samochodzie dla przeciętnego, amerykańskiego użytkownika. Koncepcja zakładała prostą konstrukcję i wysoką jakość
materiałów. Jak się później okazało, pomysł był znakomity. Pojazd ten przeszedł
do historii jako pierwszy na świecie samochód produkowany „taśmowo”, ponieważ Forda T składano z gotowych podzespołów na taśmie produkcyjnej przez kilkuosobowy zespół pracowników. Ale to nie jedyny powód, dla którego ten wehikuł zyskał przydomek „słynny”.
Ten model forda produkowano w latach 1908-1927. Wówczas powstało ponad
15 milionów Jego egzemplarzy. Co ciekawe, przez niespełna dwadzieścia lat nie wprowadzono zmian w zasadniczej konstrukcji samochodu. Niewielkim przekształceniom uległo jedynie nadwozie, natomiast czterocylindrowy silnik o pojemności
skokowej 2890 cm³ pozostawał zawsze ten sam. Napęd przenoszony był na tylną oś. Maksymalna prędkość to ok. 68 km/h.
Stosunkowo dobrze wyglądało zużycie paliwa, wynosiło bowiem 10-15 l/100 km.
Cena Forda T zmieniała się wraz z wzrostem produkcji. Początkowo były to sumy rzędu 950$ (lata 1909-1910). W kolejnych latach
cena regularnie się obniżała (lata 1912-1913: 600$), pod koniec produkcji auto kosztowało zaledwie 300$, jednak nie każdy mógł
sobie pozwolić na komfort jazdy własnym fordem. W latach 20. XX wieku zarobki pracownika fabrycznego przedstawiały się na
poziomie 5$ tygodniowo. Można zatem uznać, iż mimo ogromnej popularności, pojazd ten przeznaczony był dla wybranych.
W ówczesnych czasach części do samochodu należało albo wykonać samemu, albo zamówić w fabryce samochodów,
czego koszt był niebagatelny. Ford przy okazji produkcji modelu T wprowadził katalog części zamiennych. Dzięki temu każdy
użytkownik mógł zakupić potrzebny element w sklepie żelaznym i ponieść znacznie niższe koszty naprawy pojazdu.
Na koniec warto wspomnieć o poczuciu humoru, jakie posiadał autor omawianej konstrukcji. Henry Ford sformułował hasło
reklamowe, które z pewnością przyczyniło się do popularności modelu T. Mianowicie głosiło ono, iż „Forda T można zakupić
w dowolnie wybranym kolorze, pod warunkiem, iż będzie to kolor czarny”. Nie do końca była to jednak prawda, gdyż pojawiały się również nadwozia kolorowe, aczkolwiek stanowiły one niewielki procent produkcji.
Ford T eksponowany w Muzeum Motoryzacji jest technicznie sprawnym pojazdem. Przeszedł renowację i dziś jest nie tylko doskonałym przykładem historii koncernu Forda, ale przede wszystkim stanowi ważny element historii motoryzacji. Warto o tym pamiętać.

NOSTALGIA ZA PARĄ

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zapraszają osoby powyżej 60 roku życia na spotkania pod hasłem: „Nostalgia za
parą” w Bibliotece Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Bezpłatne spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godz. 12.00. Zapraszamy:
7 lutego 2011
21 lutego 2011
7 marca 2011
21 marca 2011
		
		
4 kwietnia 2011
		
18 kwietnia 2011

75 lat kolei linowych w Polsce (1936-2011)
80-lecie Muzeum Kolejnictwa w Warszawie (1931-2011)
Elektryfikacja kolei
Powiatowa Kolej Sochaczewska, jako pierwsza kolej muzealna
w Polsce – w 25-rocznicę powstania Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Sochaczewie
Warszawska „Kolejówka” – najstarsza średnia szkoła
techniczna w Polsce
Wczoraj, dziś i jutro – modelarstwo kolejowe w Polsce i na świecie

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, ul. Towarowa 1
szczegółowe informacje:
Dział Oświatowy Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, tel. 22 620 04 80 wew. 106
fot. za: www.muzeumkolejnictwa.waw.pl
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Szkiełko i Oko
Portrety
Katarzyna Plichta-Szwarc
Absolwentka Liceum Plastycznego w Warszawie i wydziału
operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Autorka kilku indywidualnych wystaw foto i projektów art. Obserwuje, słucha, pisze, kręci, przemieszcza się. Czyta. Lubi wieś i ładne piosenki.
Praktykuje mentalny ZEN i sztukę w procesie. Młoda Mama,
która chętnie zostałaby również skandaliczną wokalistką
w amatorskim zespole disco-punk.

K a t a r z y n a

P l i c h t a - S z w a r c

delikatność

bogowie

delikatnie stąpam po Ziemi
tak bardzo nie chciałabym
jej urazić

Była letnia, gwieździsta noc.
Powietrze pachniało
nagrzanym asfaltem.
Siedzieli na rusztowaniach,
popijając już ciepłe piwo.

noc
Czas płynie inaczej
sekundy
przeistaczają się
w ciemność
cyk, cyk:
zegarek
Zapalam światło
Sprawdzam puls
Jeszcze żyję

– Słuchaj…,
a gdyby się okazało,
że naprawdę był ktoś,
kto cierpiał za miliony…?
– zapytał patrząc z nadzieją w iskrzące
się światłami miasta niebo
– że może był taki człowiek...
Syn Boga?
Lecz tamten nic nie powiedział, tylko
sięgnął po kolejny łyk piwa
i poprawił czapkę, aby
zakryć przed świtem blizny po
cierniach na skroniach

Tyle razy już dzisiaj umarłam

maria magdalena
wodzona na pokuszenie
przykładam czoło do wilgotnej Ziemi
za pychę i głupotę człowieka
oddaje się wiatru
płaczę
nie wrócimy do Raju

symbole
ja i moje czasy jesteśmy tak samo groteskowi
jak tandetny, różowy Budda
z obciętą głową
w którego centrum umysłu płonie
zapachowy ogień
za jedyne 5 zł

Dziwka nie odkupi grzechów

POLECAMY
„Good night dżerzi”
Głowacki bawi się
formą.
Podobnie
jak tytułowy Dżerzi
manipuluje faktami
i postaciami, wprowadzając czytelnika
w labirynt mrocznego oblicza człowieczeństwa.
„Good
night Dżerzi” nie jest
jednak kolejną książką o Kosińskim, Głowackim czy Nowym
Jorku, ale świetnie napisaną, wielowątkową opowieścią o naznaczeniu przez
los – doskonałą mieszanką fikcji literackiej i obserwacji socjologicznej oraz –
mimo iż sam autor w tym wypadku wypiera się cynizmu, to jednak – cynicznym obrazem okrutnego back-stage’u,
bezlitosnego świata amerykańskiego
show-biznesu.
Katarzyna Plichta-Szwarc
Janusz Głowacki
„Good night Dżerzi”
Świat Książki, Warszawa 2010

Dla „Szkiełka i Oka”
nadszedł wyjątkowy
czas. Nasz redakcyjny kolega Michał
Dąbrowski,
zadebiutował powieścią
„Dłoń” wydaną nakładem wydawnictwa Nasza Księgarnia. „Dłoń” to opowieść o dojrzewaniu
do odmienności, bezkompromisowa
opowieść o samoakceptacji. Życzymy
przyjemnej lektury.

Redakcja: Michał Dąbrowski, Agnieszka Goszczycka, Karolina Onufrowicz
Kontakt z redakcją: e-mail: szkielkoioko1@tlen.pl, www.szkielkoioko.com
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DRAWINGSY

Galeria w Przedsionku
Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8
wstęp wolny

PAWEŁ
JACKOWSKI

9 lutego 2011 (środa)
godz. 19.00

