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KONCERT
KRZYSZTOFA ŚCIERAŃSKIEGO
14 stycznia 2011
godz. 19.00

fot. Rafał Nowak, www.scieranski.com.pl

OKO/filie
STYCZEŃ

KOLĘDUJ NA RAKOWCU

07.01

LATAJĄCY DYWAN
„Japonia”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp: 15 zł/jedno spotkanie;
40 zł/karnet (4 spotkania)

07.01

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

08.01

NABÓR DO MUSICALU „CASTING”
panie przygotowują piosenkę „Błękitne błonie” (Casting)
i „Makiawel” (Koty); panowie przygotowują piosenkę
„Hamlet z supermarketu” (Casting) i „Makiawel” (Koty)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 12.00; podkłady i słowa piosenek znajdują się
od 28 grudnia na stronie
www.marcinkuczewski.pl/musicalcasting

08.01

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

08.01

AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 15.00

09.01

SZTAB WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 8.00

09.01

BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, wejście C
godz. 12.30, wstęp: 5 zł od osoby; bilety: do nabycia
od 3 stycznia w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. 22 823 37 56

13.01

CIASTOTERAPIA
„Nowe Latka” – zabawa z ciastem obrzędowym dla dzieci,
młodzieży i dorosłych; prowadzenie: Joanna Zwoleńska
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp 10 zł od osoby; zapisy: Centrum Artystyczne
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, tel. 22 823 37 56

14.01

KONCERT KRZYSZTOFA ŚCIERAŃSKIEGO
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO,
ul. Grójecka 75, rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

15.01

WARSZTATY MAKIJAŻU
„Makijaż karnawałowy”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.30, koszt: 60 zł; zapisy: tel. 22 823 37 56

15.01

7. ROCZNICA ŚMIERCI CZESŁAWA NIEMENA
„Wspomnienie o …” – koncert w wykonaniu Joachima Perlika
z zespołem Moment w składzie: Artur Grudziński (fortepian,
klawisze), Andrzej Sobczyński (gitara basowa), Krzysztof Daroń
(perkusja), Wiesław Mekka (saksofony, flet)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp: 25 zł; sprzedaż biletów: kasa OKO
ul. Grójecka 75, rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

15.01

NOWOROCZNY BAL Z POLSKĄ FUNDACJĄ POMOCY
DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM „ECHO”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 18.00, wstęp za zaproszeniami

Zapraszamy na kolejne spotkanie dla wokalistów i wszystkich tych,
którzy lubią śpiewać i bawić się improwizacją wokalną oraz dla
tych, którzy lubią słuchać niestandardowych rozwiązań muzycznowokalnych. Akompaniować będzie zespół pod kierownictwem Rafała Stępnia.

15.01

W BAŚNIOWYM ŚWIECIE BATIKU
wernisaż wystawy prac Agaty Sakowskiej
i Katarzyny Dziekońskiej
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 18.00, wstęp wolny

17 stycznia 2011 (poniedziałek), godz. 20.00
kawiarnia „Mam Ochotę”
ul. Grójecka 75 (w Ośrodku Kultury Ochoty)
wstęp wolny

16.01

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

Kierując się słowami Goethego: „Gdzie słyszysz śpiew, tam
wejdź, tam dobre serce mają.
Źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy
nie śpiewają”, Dom Kultury
„Rakowiec” serdecznie zaprasza 16 stycznia o godz. 12.00
na warsztaty pieśniarskie prowadzone przez Julię Dosznę
i Katarzynę Palusińską. Będzie
to nie tylko wspaniała okazja
do poznania przepięknych
pastorałek Jerzego Harasymowicza, ale i tradycyjnych
łemkowskich kolęd rozbrzmiewających po zaśnieżonych górach
Beskidu Niskiego. W tej niepowtarzalnej wigilijnej atmosferze będzie
można również poznać zwyczaje świąteczne, kultywowane na Łemkowszczyźnie. Dzięki tradycyjnej muzyce i śpiewom przeniesiemy się
na południe Polski, gdzie bożonarodzeniowe tradycje polskie i łemkowskie stykają się od wieków we wspólnym radowaniu się z Bożego
Narodzenia.
Warsztaty zakończone zostaną o godz. 17.00 koncertem kolęd i pastorałek w wykonaniu zarówno uczestników warsztatów, jak i prowadzących warsztaty: Julii Doszny
oraz Katarzyny Palusińskiej,
znanej już z warsztatów pieśni
łemkowskich organizowanych
przez „Rakowiec” podczas tegorocznych „Etnicznych Inspiracji”.
Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami prosimy
o wcześniejsze zapisy: e-mail:
rakowiec@oko.com.pl lub tel.
22 823 66 72. Udział w warsztatach jest płatny i wynosi 15 zł
od osoby.
Styczeń to czas radości i kolędowania. Zapraszamy.
16 stycznia 2011 (niedziela), godz. 12.00
WARSZTATY PIEŚNIARSKIE
– łemkowskie kolędy i pastorałki Jerzego Harasymowicza
z Beskidu Niskiego
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
prowadzenie: Julia Doszna i Katarzyna Palusińska
udział: 15 zł
zapisy: e-mail: rakowiec@oko.com.pl lub tel. 22 823 66 72
16 stycznia 2011 (niedziela), godz. 17.00
KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny

WOKALNE JAM SESSION
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OKO/filie
STYCZEŃ
ŁEMKOWSKIE KOLĘDY I PASTORAŁKI JERZEGO HARASYMOWICZA
Z BESKIDU NISKIEGO
warsztaty pieśniarskie; prowadzenie:
Julia Doszna i Katarzyna Palusińska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00, koszt: 15 zł; zapisy: e-mail: rakowiec@oko.com.pl
lub tel. 22 823 66 72

16.01

ŁEMKOWSKIE KOLĘDY I PASTORAŁKI JERZEGO HARASYMOWICZA
Z BESKIDU NISKIEGO
koncert w wykonaniu Julii Doszny, Katarzyny Palusińskiej
oraz uczestników warsztatów
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 17.00, wstęp wolny

16.01

Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na
koncert poświęcony twórczości Czesława Niemena w wykonaniu Joachima Perlika z zespołem Moment
w składzie: Artur Grudziński (fortepian,
klawisze), Andrzej Sobczyński (gitara
basowa), Krzysztof Daroń (perkusja),
Wiesław Mekka (saksofony, flet).

WOKALNE JAM SESSION
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

17.01

Publiczność będzie mogła usłyszeć
Joachim Perlik
najpopularniejsze utwory Niemena,
takie jak: „Dziwny jest ten świat”, „Wspomnienie”, „Pod Papugami”,
„Sen o Warszawie” i wiele innych. Koncert ten stanowi ucztę muzyczną, pełną magicznych wspomnień i powrotów do przeszłości. To powrót do Niemena takiego, jakim był.

KONCERT NOWOROCZNY
Dziecięcy Zespół Wokalny GONG
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 17.00, wstęp wolny

21.01

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

21.01

KONCERT GÓRALSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK
„Hej grojciez, śpiewojciez Mu” w wykonaniu
grupy „Hanka Rybka z Zespołem”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp: 10 zł; przedsprzedaż od 3 stycznia
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56, od poniedziałku
do piątku, w godz. 9.00-19.00

22.01

VOICE FACTORY
koncert zespołu wokalnego pod dyr. Jolanty Szybalskiej-Matczak
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp za zaproszeniami; zaproszenia
do odbioru w recepcji OKO (ul. Grójecka 75) po uprzedniej
rezerwacji telefonicznej: 22 822 48 70; 22 822 93 69

22.01

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Karnawał w różnych stronach świata”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00, wstęp wolny

23.01

SCENA RADOMSKA
„Czerwony Kapturek” wg Jana Brzechwy w wykonaniu
Agencji Artystycznej Bajlandia
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.30, wstęp: 10 zł; zapisy: w sekretariacie Centrum
Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56

23.01

WARSZTATY STYLIZACJI
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.30, koszt: 50 zł od osoby; zapisy: tel. 22 823 37 56

29.01

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

29.01

JASEŁKA
koncert uczniów indywidualnej gry na instrumentach
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny

29.01

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

30.01

fot. za: www.kultura.bialograd.info

SIÓDMA ROCZNICA ŚMIERCI
CZESŁAWA NIEMENA NA OCHOCIE

Joachim Perlik – artysta uznany przez krytyków muzycznych za najlepszego wykonawcę utworów Czesława Niemena. Szerszej widowni
znany jest z programu „Jaka to melodia?”.
15 stycznia 2011 (sobota), godz. 18.00
„Wspomnienie o…” – koncert w wykonaniu
Joachima Perlika z zespołem Moment
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp: 25 zł; sprzedaż biletów: kasa OKO
ul. Grójecka 75, rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

VOICE FAKTORY WYSTĄPI W OKO
Voice Factory tworzy 12 młodych, zdolnych i otwartych na
wokalne przygody muzyków,
pochodzących z różnych stron
Polski. Grupę połączyła Akademia Muzyczna im. Karola
Lipińskiego we Wrocławiu oraz
Chór Kameralny SENZA RIGORE,
z którego zespół się wywodzi.
Voice Factory działa od września 2009 roku. Pracuje pod
kierunkiem i dyrekcją dr hab.
Jolanty
Szybalskiej-Matczak.
fot. za: www.amuz.wroc.pl Opiekę artystyczną nad zespołem sprawują także prezes Waldemar Parzyński i Piotr Śmiejczak, dyrektor generalny spółki Voice Factory S.C.
W Roku Chopinowskim grupa przygotowała specjalny program
z utworami Fryderyka Chopina, które wykonuje a capella w unikatowych aranżacjach Waldemara Parzyńskiego, wokalisty i kierownika
legendarnego zespołu Novi Singers.
Mimo krótkiego stażu pracy Voice Factory może poszczycić się licznymi koncertami i entuzjastycznym przyjęciem wielu słuchaczy w kraju
i zagranicą. Zespół uczestniczył m.in. w 36. Międzynarodowym Festiwalu Barbórkowym Chórów Akademickich we Wrocławiu, 65. Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju oraz
w Międzynarodowych 33. Bydgoskich Impresjach Muzycznych, na
których otrzymał prestiżową nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
W lipcu 2010, w czasie koncertu w „Mateczniku” w Otrębusach (Karolinie) zespół nagrał swoją pierwszą płytę „Chopin up to date”.
Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Kultury Ochoty na niesamowity
koncert w wykonaniu Voice Factory.
22 stycznia 2011 (sobota), godz. 18.00
Voice Factory – koncert pod dyr. Jolanty Szybalskiej-Matczak
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp za zaproszeniami; zaproszenia do odbioru
w recepcji OKO (ul. Grójecka 75) po uprzedniej rezerwacji
telefonicznej: 22 822 48 70; 22 822 93 69
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OKO/filie
CIASTOTERAPIA.
NOWE LATKA
NA DOBRY NOWY ROK
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy
z ciastem obrzędowym. Będziemy wyrabiać i wypiekać Nowe Latka na dobry Nowy Rok. Nowe Latka są symbolem szczęścia i dostatku, a także opieki
nad domownikami, dlatego powinny
znaleźć się w każdym domu. Uczestnicy
spotkania mogą liczyć na wyjątkową
zabawę i filiżankę ciepłej herbaty.
13 stycznia 2011 (czwartek)
godz. 17.30
„Nowe Latka”
– zabawa z ciastem obrzędowym
wstęp: 10 zł od osoby
zapisy: Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56

„SCENA RADOMSKA”
W STYCZNIU
W ramach projektu „Scena Radomska”
zapraszamy dzieci na bajkę pt. „Czerwony Kapturek” wg Jana Brzechwy
w wykonaniu Agencji Artystycznej Bajlandia. Wystąpią: Czerwony Kapturek – Katarzyna Słomska, Wilk – Maciej
Dużyński, Mateczka – Lidia Kucharska/
Justyna Kasprzycka, Babcia – Katarzyna Słomska, Gajowy – Lidia Kucharska/
Justyna Kasprzycka. Reżyseria i scenografia: Katarzyna Słomska, muzyka
i aranżacja: Tomasz Frączek.
„Snuj się, snuj, bajeczko!
A było tak: niedaleczko,
Właśnie tutaj, nad rzeczką,
Mieszkała wdowa z córeczką...”
23 stycznia 2011 (niedziela)
godz.12.30
„Czerwony Kapturek”
wg Jana Brzechwy
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp: 10 zł
zapisy: w sekretariacie Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56

LATAJĄCY DYWAN
Dzieci w wieku 8-12 lat zapraszamy na warsztaty podróżnicze, podczas których
będziemy poznawać kultury innych narodów, a w szczególności zainteresujemy
się tym, jak na co dzień żyją, bawią się i uczą dzieci w innych krajach.
7 stycznia o godz.17.00 wybierzemy się do dalekiej Japonii. Zastanowimy się czym
ten kraj różni się od naszego. Obejrzymy slajdy, wysłuchamy japońskich bajek,
wykonamy origiami, a nawet samodzielnie napiszemy haiku. Jak zwykle wspólnie
przyrządzimy oryginalne danie i tym razem spróbujemy je zjeść pałeczkami. Będą
też gry, zabawy plastyczne i wiele ciekawych niespodzianek. Zapraszamy.
7 stycznia 2011 (piątek), godz. 17.00
„Japonia”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp: 15 zł/jedno spotkanie; 40 zł/karnet (4 spotkania)

BAL KOSTIUMOWY DLA DZIECI
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci, Sylwester za nami, czas zacząć karnawał! W niedzielę 9 stycznia, w ramach spotkań z tradycją polską, w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” odbędzie się zabawa taneczna przy kapeli na żywo! Początek
o godz. 12.30. W programie m.in. tradycyjne tańce, zabawy ludowe dla dzieci
i rodziców, warsztaty wyrobu masek oraz konkursy.
Wszystkie dzieci prosimy o zabranie ze sobą karnawałowych przebrań, a wszystkich małych i dużych uczestników o zabranie na zmianę wygodnego obuwia do
tańca. Zapraszamy.
9 stycznia 2011 (niedziela), godz. 12.30
Bal kostiumowy dla dzieci
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
wstęp: 5 zł od osoby
bilety: do nabycia od 3 stycznia
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. 22 823 37 56
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OKO
Ochotnik/Ochota

CZYTELNIA

Dlaczego w „Ochotniku” miesięczniku
ochockim zachęcam Państwa do przeczytania najnowszej książki pana dr Roberta
Gawkowskiego „Moja Dzielnica Włochy”?
Z co najmniej kilku powodów. Po pierwsze
dobrze się ją czyta, jest barwnie napisana,
zawiera mnóstwo rzetelnie sprawdzonych faktów i informacji, opowiada też
o ciekawostkach z codziennego życia
mieszkańców i zawiera unikalne fotografie, często z prywatnych zbiorów. Po
drugie przez ponad 40 lat (dokładne daty
i okoliczności historyczne są opisane
w tej publikacji) Ochota, Włochy i Okęcie stanowiły jedną dzielnicę. Po trzecie
niektórzy z Państwa mieli okazję poznać
p. Gawkowskiego, bo prowadził już trzy
„Ochockie Spotkania Historyczne”. Po
czwarte (bardziej osobiste) – od ponad

5 lat mieszkam we Włochach i uwielbiam je tak, jak dotąd Ochotę, a po piąte: autor traktuje temat bardzo szeroko
i w książce jest sporo fragmentów dotyczących naszej dzielnicy, na przykład:
„Inną osadą dawnej parafii służewskiej,
a przez kilka stuleci silnie związaną
z Włochami i Okęciem, były Szczęśliwice.
Etymologię tej nazwy pozornie wytłumaczyć jest łatwo. Wśród potomków Gotarda
bywały imiona Szczęsny, stąd więc wziąć
się mogły Szczęśliwice. Mediewiści wiedzą
jednak, że tak nie jest. Otóż Szczęśliwice
pierwszy raz wymienione są w dokumentach z lat 20. XV w. jako Stenclewice i tak
zapisywana nazwa przetrwała kilka stuleci.” Albo bliższej współczesności: „Trzecią wielką inwestycją było przedłużenie
Al. Jerozolimskich z Placu Zawiszy aż po
ul. Łopuszańską. Tam łączyła się z szosą prowadzącą na Pruszków. Inwestycję
ukończono w 1973 roku. Dziś trudno w to
uwierzyć, ale początkowo mało kto tym
odcinkiem jeździł. Dobrze oświetlona
i wyasfaltowana ulica służyła wieczorami
do niedozwolonych prób szybkości w jeździe np. fiata 126p. Proceder ten ukróciły
pojawiające się za wiaduktem nad torami
kolejowymi patrole drogówki MO.”
Z książką Gawkowskiego jest tylko jeden problem. Nie można jej nigdzie kupić,
nie ma jej w księgarniach. Wydawcą jest
Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Książki były rozdawane bezpłatnie podczas różnych spotkań z autorem, ale nakład
był niewielki. Na pewno będzie dostępna
w bibliotekach i czytelniach.
Gabriela Gab
„Moja Dzielnica Włochy
– historia Włoch i Okęcia”
wyd. Urząd Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy
Warszawa 2010

SPROSTOWANIE
W grudniowym numerze „Ochotnika” (69 12/2010) mylnie podaliśmy, że
w grudniu ostatni koncert z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”
odbędzie się w kościele Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu. Grudniowy koncert był ostatnim koncertem cyklu i odbył się w kościele św. Jakuba przy pl. Narutowicza, natomiast ostatni koncert na ul. Gorlickiej 5/7 tego popularnego wśród
mieszkańców Ochoty cyklu odbył się w październiku 2010. Za ten błąd najmocniej przepraszamy księdza prałata Witolda Karpowicza, jego współpracowników,
wszystkich uczestników koncertów, a także autorkę tekstu – Ewę Kessler.
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TEATR OCHOTY – STYCZEŃ 2011
2.01
5-6.01
7-8.01
9.01

LOVE BOUTIQUE (Projekt Teatr Warszawa)
PIĘKNI LUDZIE (Studencki Teatr Prób)
JACQUES BREL (Projekt Teatr Warszawa)
POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI

		 (Projekt Teatr Warszawa)

12.01 POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
(Projekt Teatr Warszawa)

12.01
13.01
13.01
15-17.01
		
20-21.01
		
22-23.01
		
25-26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
		

SOME GIRL(S) (Projekt Teren Warszawa)
POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI
SOME GIRL(S) (Projekt Teatr Warszawa)
DOLINA MUMINKÓW
W LISTOPADZIE (Studio Teatralne Koło)
POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI

(Projekt Teatr Warszawa)

GUWERNANTKI

(Teatr Ochoty &Projekt Teatr Warszawa)

TAKSÓWKA (Studio Teatralne Koło)
DZIECINADY (Teatr Wolandejski)
JACQUES BREL (Projekt Teatr Warszawa)
LOVE BOUTIQUE (Projekt Teatr Warszawa)
POŻARCIE KRÓLEWNY BLUETKI

(Projekt Teatr Warszawa)

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
SOME GIRL(S)
PROJEKT TEATR WARSZAWA
(gościnnie)
autor: Neil LaBute
reżyseria: Wojciech Stefaniak
występują: Olga Bończyk, Olga Borys, Karolina Muszalak, Maria Pakulnis, Robert Kudelski
Bohaterem spektaklu jest mężczyzna, który spotyka się kolejno z czterema byłymi dziewczynami,
które w przeszłości skrzywdził – okłamał, zdradzał
albo porzucił. Przed swoim rychłym ślubem chce
wyjaśnić, przeprosić, wyczyścić emocjonalne
konto. Neil LaBute jak zwykle nie zawodzi, mamy
w jego sztuce pełnokrwistych bohaterów, soczysty, zróżnicowany język, który dopełnia i charakteryzuje postacie. Spektakl [...] to dowcip i elegancja. To mistrzostwo w dziedzinie komedii ostrej jak
brzytwa i gwarancja świetnego wieczoru.

LOVE BOUTIQUE
PROJEKT TEATR WARSZAWA
(gościnnie)
reżyseria: Mary Ann Thomas
scenografia: Anna Brodnicka
kostiumy: Estera Tymińska
organizacja produkcji: Zbigniew Kozłowski
występują: Olga Borys, Robert Kudelski
Składa się z dwóch jednoaktówek Turriniego
i Barryliego. Pierwszy akt to spotkanie bohaterów
w sexshopie, drugi akt to wizyta u ekskluzywnej prostytutki. Podczas tego przedstawienia z pewnością
dostaniecie odpowiedź na temat tego, co chcielibyście wiedzieć, a wstydzicie się zapytać. Spektakl
tylko dla widzów dorosłych, z kreacjami aktorskimi
Olgi Borys i Roberta Kudelskiego. Kameralny spektakl o sprawach intymnych, o których można mówić TYLKO w kameralnym gronie.
Ta sarkastyczna komedia dotyka problemów męskości i kobiecości we współczesnej kulturze konsumpcyjnej i wpisuje się w aktualną dyskusję o różnych obliczach feminizmu.
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MATURA OCHOCKA
– PYTANIA I ODPOWIEDZI
W związku z Państwa licznymi pytaniami
o Maturę Ochocką publikujemy treść pytań
z konkursu, który odbył się w 2009 roku. Pytania z 2010 opublikujemy w następnym numerze. Autorzy pytań: Sylwia Chutnik, Jarosław Zieliński, Gabriela Gab. Miłej zabawy.

13. Obelisk przy ul. Lindleya upamiętnia
zmarłych w szpitalu Dzieciątka Jezus,
w liczbie:
a) do 10 000
b) do 100 000
c) do 4000
d) do 30 000

1. Jak nazywała się pierwotnie ul. Grójecka:
a) Szosa Krakowska
b) Droga Królewska
c) Trakt Krakowski
d) Szosa Radomska
2. W jakim stylu zbudowano kościół
Niepokalanego Poczęcia NMP przy
pl. Narutowicza:
a) secesyjnym
b) modernistyczno-neoromańskim
c) neogotyckim
d) eklektycznym
3. Dom Izb Rzemieślniczych przy
ul. Barskiej 4 nosi wezwanie:
a) św. Heleny
b) św. Franciszka Salezego
c) św. Stanisława Kostki
d) św. Antoniego Padewskiego

14. Wieś Ochota przed 1916 r. należała do
gminy:
a) Wola
b) Czyste
c) Pruszków
d) Rakowiec
fot. za: www.fotopolska.eu

7. Co mieściło się przed 1944 r. w budynku Ośrodka Kultury Ochoty przy
Grójeckiej 75:
a) wytwórnia słodyczy
b) piekarnia
c) sklep kolonialny
d) wytwórnia kosmetyków
8. Nazwa „Ochota” pochodzi od:
a) karczmy
b) majątku dworskiego
c) letniska
d) pochodzenie nazwy nieznane
9. Świątynia Opatrzności Bożej miała
przed wojną stanąć w pobliżu:
a) al. Żwirki i Wigury
b) ul. Wawelskiej
c) ul. Grójeckiej
d) al. Niepodległości

fot. za: www.forum.gazeta.pl

4. Niezachowany pomnik Poległym
Saperom stał:
a) przy pl. Narutowicza
b) na rogu Nowowiejskiej
		 i al. Niepodległości
c) na rogu Filtrowej i al. Niepodległości
d) przy ul. Raszyńskiej
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10. Która z wybitnych postaci związanych z lotnictwem zginęła w 1929 r.
w wypadku na terenie Ochoty:
a) Antoni Kocjan
b) Zygmunt Puławski
c) Franciszek Żwirko
d) Zbigniew Burzyński

5. „Który ze znanych literatów był przed
wojną mieszkańcem Kolonii Staszica:
a) Karol Irzykowski
b) Antoni Słonimski
c) Wacław Berendt
d) Tadeusz Dołęga-Mostowicz

11. Gdzie do końca XIX w. znajdowały
się ogrody folwarku Świętokrzyskiego:
a) na terenie Filtrów
b) na terenie obecnego parku
		 im. Józefa Piłsudskiego
c) na Rakowcu
d) na terenie Szpitala Dzieciątka Jezus

6. W którym domu mieszkał na Ochocie
Ryszard Kapuściński:
a) Słupecka 4
b) Filtrowa 30
c) Prokuratorska 11
d) Asnyka 2

12. Gdzie do 1939 r. mieściła się Wojskowa Szkoła Inżynierii:
a) przy ul. Krzywickiego
b) przy ul. Oczki
c) przy al. Niepodległości
d) przy ul. Koszykowej
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15. Kolonia Staszica była w 1918 r.
a) osiedlem domków jednorodzinnych
b) miejskim osiedlem rolniczym dla
		 ubogich wyrobników
c) prywatnym folwarkiem
d) osadą wojskową
16. W którym przedwojennym filmie
uwieczniono Mieczysławę Ćwiklińską
na ul. Filtrowej i w al. Niepodległości:
a) „Pani minister tańczy”
b) „Ada to nie wypada”
c) „Dorożkarz nr 13”
d) „Profesor Wilczur”
17. Jakimi ulicami jeździła przez Ochotę
Elektryczna Kolej Dojazdowa (EKD):
a) Nowogrodzką, Tarczyńską,
		 Niemcewicza i Szczęśliwicką
b) Nowogrodzką, Tarczyńską
		 i Grójecką
c) Nowogrodzką, Raszyńską
		 oraz Żwirki i Wigury
d) Wawelską, Kopińską i Szczęśliwicką

fot. za: www. pkpwkd.ovh.org

18. Gen. Stefan Rowecki-Grot został
w 1943 r. aresztowany przez Niemców
w swym mieszkaniu przy ulicy:
a) Spiskiej
b) Przemyskiej
c) Radomskiej
d) Tarczyńskiej

temat miesiąca
19. Gdzie na Ochocie istniała cerkiew:
a) na pl. Narutowicza
b) na pl. Zawiszy
c) przy ul. Filtrowej
d) przy ul. Lindleya

28. Figura Murzynki znajdowała się :
a) w kawiarni Caracas
b) w barze Biedronka
c) w holu Biblioteki Narodowej
d) w karczmie „Pod Kogutem”

37. Stadion SKRA przed wojną nosił nazwę:
a) Gwardia
b) Strzelec
c) Sparta
d) Warszawianka

20. Alfons Grotowski, patron skweru na
Ochocie, był:
a) ordynatorem szpitala
		 Dzieciątka Jezus
b) inżynierem, budowniczym
		 wodociągów
c) artystą malarzem
d) twórcą związanym z teatrem

29. Stanisław Wigura był:
a) porucznikiem lotnictwa
b) konstruktorem lotniczym
c) pisarzem
d) podróżnikiem

38. Kamienne rzeźby-alegorie „Czystość”
i „Pragnienie”:
a) obecnie znajdują się w Muzeum
Narodowym
b) przed wojną stały na Placu
Narutowicza
c) zdobią elewację budynku
Zakładu Filtrów Powolnych
d) zdobią elewację budynku Zakładu
Filtrów Pośpiesznych

21. Kto jest autorem pomnika Barykady
Września?
a) Ksawery Dunikowski
b) prof. Julian Pałka
c) Ludwika Nitschowa
d) Kazimierz Wroniszewski
22. Jaki obszar Ochoty zajmują tereny
zielone?
a) na Ochocie jest bardzo mało
		 terenów zielonych
b) prawie 1/3 powierzchni dzielnicy,
c) 1/6 powierzchni dzielnicy
d) 100 hektarów
23. Ilu mieszkańców liczy Ochota?
a) prawie 90 tys.
b) ponad 200 tys.
c) prawie 50 tys.
d) około 150 tys.
24. Przed wojną zajezdnia tramwajowa
na Ochocie znajdowała się:
a) na Placu Narutowicza
b) nie było na Ochocie zajezdni
c) na Opaczewskiej
b) na Szczęśliwickiej
25. 6 sierpnia 1944 roku na ul. Reja 6
w kaplicy Zgromadzenia Sióstr Sercanek
spłonęło serce:
a) Ludwika Krzywickiego
b) Karola Szymanowskiego
c) Fryderyka Chopina
d) Władysława Reymonta
26. Ulicą Nowo-Opaczewską nazwano
po wojnie dzisiejszą ulicę:
a) Bitwy Warszawskiej 1920 r.
b) Bohaterów Września
c) Białobrzeską
d) Pilota Skarżynskiego
27. Kapliczka, ufundowana przez
mieszkańców w podzięce za cudowne
ocalenie kamienicy podczas
bombardowania znajduje się przy:
a) Słupeckiej 8
b) Słupeckiej 10
c) Słupeckiej 4
d) Słupeckiej 2

30. W budynku Gimnazjum Państwowego Żeńskiego zaprojektowanym przez
Tadeusza Nowakowskiego w latach 1931-32 mieści się obecnie:
a) Liceum Kołłątaja
b) Liceum Staszica
c) Liceum Słowackiego
d) Liceum Dembowskiego
31. Autorem „Piątki z ulicy Barskiej” był:
a) Ferdynand Ossendowski
b) Kazimierz Koźniewski
c) Karol Irzykowski
d) Marek Nowakowski
32. Dawna „Droga Królewska” to
dzisiejsza ulica:
a) Grójecka
b) Kopińska
c) Niemcewicza
d) Żwirki i Wigury

39. Ośrodek Kultury Ochoty skończy
w tym roku (2009):
a) 30 lat
b) 31 lat
c) 40 lat
d) 41 lat
40. Kto jest autorem pomnika Marii
Skłodowskiej-Curie, znajdującego się
naprzeciwko Instytutu Radowego na
ulicy Wawelskiej?
a) Ludwika Nitschowa
b) Konstanty Hegel
c) Wacław Szymanowski
d) Ludwika Garnkowa

33. Aleja Żwirki i Wigury wysadzana jest:
a) lipami
b) platanami
c) kasztanowcami
d) topolami
34. Ogromny cis pomnik przyrody znajduje się na terenie:
a) Ministerstwa Ochrony
		 Środowiska przy Wawelskiej
b) Parku im. Zasława Malickiego
c) Stacji Filtrów
d) Kompleksu Szpitala Dzieciątka
		 Jezus
35. W budynku przedwojennego Urzędu
Województwa Warszawskiego mieści się
obecnie:
a) Dom akademicki
b) Najwyższa Izba Kontroli
c) Ministerstwo Ochrony Środowiska
d) Wydział Matematyki UW
36. Słowo „angoba”, od którego nazwę
wzięła Pracownia Ceramiki OKO to:
a) powłoka z białej lub barwionej
		 glinki, którą powleka się wyrób
		 przed wypaleniem
b) rodzaj koła garncarskiego
c) imię starożytnej bogini patronki
		 rzemieślników
d) rodzaj mocno błyszczącego szkliwa
		 do ceramiki
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fot. za: www.wczorajidzis.blogspot.com

41. Z jakiego rodzaju rzemiosła słynęła
przed wojną ulica Grójecka?
a) z hutnictwa
b) z piekarnictwa
c) z rzemiosła artystycznego
d) z kaletnictwa
42. Irena i Ludwik, synowa i teść, mieszkający przy ulicy Langiewicza. Jakie było
ich nazwisko?
a) Zebrzydowiccy
b) Krzywiccy
c) Irzykowscy
d) Dembińscy
43. Jak nazywał się teatr Mirona Białoszewskiego, który znajdował się na ulicy
Tarczyńskiej?
a) Teatr na Grójeckiej
b) Niebanalny
c) Teatr na Tarczyńskiej
d) Awangarda
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50. Kto zaprojektował osiedle Rakowiec?
a) Małżeństwo architektów Syrkusów
		 i Zasław Malicki
b) Jerzy Rychlicki
c) JWS Development
d) Zofia Berezińska
51. Jak nazywa się teren zielony, położony między ulicami Filtrową a Wawelską,
obok którego mieści się między innymi
VII LO im. Juliusza Słowackiego i Cafe
Kolonia?
a) Park Rozmaryński
b) Park Wielkopolski
c) Park Filtrowy
d) Park Rosaliusza

fot. za: www.kotwica-walczaca.waw.pl

44. Gdzie pierwotnie znajdował się
Pomnik Lotnika, obecnie stojący na
skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury
z Wawelską?
a) na placu Narutowicza
b) na placu Unii Lubelskiej
c) na ulicy Woronicza
d) na ulicy Nowosielskiej

52. Kto zaprojektował kościół św. Jakuba,
stojący na placu Narutowicza?
a) Oskar Sosnowski
b) Ambroży Judziński
c) Oskar Mocny
d) Krzysztof Penderecki

47. Kim był Franciszek Hynek, od którego pochodzi nazwa ochockiej ulicy?
a) pilotem balonowym
b) rajdowcem
c) naukowcem
d) pisarzem
48. Jak nazywała się brygada rosyjska,
która w czasie II wojny światowej obecne były na terenie Ochoty, głównie na
placu dawnego Zieleniaka?
a) UONA
b) RONA
c) TONA
d) BONA
49. Do jakiej dzielnicy należy
administracyjnie Pole Mokotowskie?
a) Mokotów
b) Ochota
c) Śródmieście
d) wszystkie wymienione
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56. Kim była Wanda Telakowska, mieszkająca w kamienicy na rogu ulic Wawelskiej i Grójeckiej?
a) pisarką
b) plastyczką, wybitną profesor
		 wzornictwa użytkowego
c) chemiczką
d) żoną Sokratesa Starynkiewicza
57. Jak nazywa się obecny burmistrz
Ochoty?
a) Marek Józef Kwiatkowski
b) Maurycy Wojciech Komorowski
c) Jerzy Jan Toporski
d) Andrzej Małachowski
58. Czym była Wolna Wszechnica Polska?
a) mennicą państwową
b) bazą wojskową
c) uczelnią, której budynek mieścił się
		 przy obecnej ulicy Banacha
		 – teraz w PKiN
d) przedwojennym domem
		 handlowym

45. Poeta, prozaik i publicysta, autor
„Pożegnania z Marią”, który po wojnie
zamieszkał przy ulicy Kaliskiej, to:
a) Andrzej Szczypiorski
b) Tadeusz Borowski
c) Józef Hen
d) Antoni Mociąg
46. Poeta, twórca wiersza o „Pani
Opaczewskiej” (utwór znajduje się na
tabliczce Pomnika Barykady Września
przy ulicy Grójeckiej), to:
a) Konstanty Ildefons Gałczyński
b) Jan Janiczek
c) Zbigniew Romanowicz
d) Jerzy Jendler

fot. za: www.warszawa1939.pl

fot. za: bcpw.bg.pw.edu.pl

53. W jakiej dziedzinie matematyki
zasłynął Stefan Banach?
a) analiza liczby Pi
b) analiza funkcjonalna
c) analiza ułamków
d) twierdzenie Pitagorasa
54. Które zdanie jest fałszywe?
a) Kino „Ochota” oddano do użytku
		 w 1950 roku.
b) Budynek kina „Ochota” jest
		 wpisany do rejestru zabytków.
c) Przed wojną w rejonie ulicy
		 Radomskiej funkcjonowało kino.
d) Dziś na Ochocie działa tylko
		 jedno kino.
55. Kto był inicjatorem zbudowania
Filtrów Warszawskich?
a) Prezydent miasta Sokrates
		 Starynkiewicz
b) Prezydent miasta Stefan Starzyński
c) Prezydent miasta Hanna Gronkiewicz		 -Waltz
d) prywatny architekt
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59. Gdzie znajdowały się Rogatki Jerozolimskie?
a) na poziomie bazaru przy Banacha
b) na poziomie obecnego hotelu
		 Sobieski, plac Zawiszy
c) obok placu Narutowicza
d) przy Rakowcu

fot. za: www.warszawa1939.pl

odpowiedzi:
1a, 2b, 3d, 4b, 5a, 6c, 7d, 8a, 9a, 10b,
11d, 12a, 13d, 14b, 15b, 16c, 17a, 18a,
19d, 20b, 21b, 22c, 23a, 24c, 25b, 26a,
27c, 28a, 29b, 30c, 31b, 32c, 33a, 34c,
35b, 36a, 37d, 38d, 39d, 40a, 41b, 42b,
43c, 44b, 45b, 46b, 47a, 48b, 49d, 40a,
51b, 52a, 53b, 54d, 55a, 56b, 57b, 58c, 59b

rozmowa miesiąca

„Moim celem jest zapewnienie
mieszkańcom Ochoty chwil szczęścia”
– wywiad nieautoryzowany z Górką Szczęśliwicką
mi ona pasuje. Moim celem jest zapewnienie mieszkańcom Ochoty chwil
szczęścia. Cieszę się ich radością.

fot.: archiwum Zespołu Sportu
i Rekreacji Urzędu Dzielnicy Ochoty

Masz trochę czasu, żeby porozmawiać?
Ja jestem bardzo towarzyska, chętna do rozmowy i rozrywkowa. Ale teraz
rzeczywiście jestem zajęta. Zima w pełni,
wolne w szkołach, widzisz, co tu się dzieje. Narty, sanki, białe szaleństwo. Stok
jest całoroczny, ale jednak w sezonie
narciarskim jest więcej chętnych. Biały
puch jest przyjemniejszy niż igielit.
Lubisz swoją pracę?
To nie praca, to całe moje życie. Mieszkam tu od urodzenia i jak to na Ochocie
– wszędzie mam blisko i ładne widoki.
Bardzo jestem zadowolona. Moim powołaniem jest służenie ludziom. Zapewniam im rozrywkę, odpoczynek, kilka romantycznych miejsc na spacery. Dbam
o zdrowie i kondycję mieszkańców.
Oczywiście nic na siłę, ale jeśli ktoś chce,
to może tu biegać, trenować, ćwiczyć.
Teraz czas noworocznych postanowień,
trzymam kciuki i życzliwie dopinguję tym,
którzy będą chcieli w nowym roku aktywnie zrzucić zbędne kilogramy czy popracować nad wydolnością swojego organizmu. Latem zapraszam też na otwarte
w zeszłym roku baseny. Uwielbiam te
śmiechy i piski radości, nie tylko dziecięce, gdy wskakują do wody. W latach 70.
i 80. XX w. tętniły życiem w sezonie, a te
ostatnie lata martwoty były smutne. Cieszę się, że po tylu problemach udało się
zrealizować tę inwestycję. Czas spędzony w Parku Szczęśliwickim jest dobrym
rozwiązaniem, gdy nie ma się możliwości
wyjazdu na wakacje.

Choć same moje początki nie były zbyt
szczęśliwe. Powstałam z wojennych
gruzów Warszawy. W czasie odbudowy stolicy ciężarówkami zwożono tu
śmieci i gruz z wypalonych i zburzonych
budynków. Wszystko, co już nijak nie
nadawało się do odbudowania, czy
ponownego użycia znajduje się w moim
wnętrzu. Byłam po prostu wysypiskiem
śmieci. Być może kiedyś w dalekiej przyszłości archeolodzy znowu znajdą tu
coś ciekawego. Już raz dokonano na
tym terenie ciekawego odkrycia – było
to jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego.
Archeolodzy znaleźli grób datowany na
okres 3500-3000 lat p.n.e. zbudowany
z kamiennych głazów, a w nim gliniane
naczynia i kamienne narzędzia, które
według wierzeń człowieka pierwotnego miały służyć w dalszej drodze „życia po życiu”. Znaleziska te włączył do
swojej kolekcji i chwalił się nimi podczas
różnych zjazdów nestor archeologii, rosyjski prof. Dymitr Samokwasow. Niestety
w czasie I wojny światowej słuch po tych
skarbach zaginął. Można o tym przeczytać w „Dziejach Ochoty” Rajewskiego, a przypomniał to pan Gawkowski
w swojej najnowszej książce.
Jak to się stało, że z kupy gruzu
i śmieci stałaś się górą parkową?
W latach powojennych to były mało
cywilizowane rejony. Dokoła albo pola
uprawne, albo chaszcze porastające
m.in. pobliski fort. Wieczorem strach było
się tu zapuszczać. Czasem stacjonowali
tu Cyganie w swoich barwnych wozach. Wieczorami z daleka widać było
odblask ich ognisk i słychać ich śpiewy.
Swoje powstanie zawdzięczam socjalistycznemu czynowi społecznemu. Pra-

Nie tęsknisz do przeszłości?
Teraz jest zupełnie inaczej niż kiedyś.
Jestem tylko małą enklawą zieleni wśród
gęsto zabudowanej dzielnicy. Stare bloki, nowe apartamentowce, centrum
handlowe w miejscu, gdzie jeszcze tak
niedawno rosła kapusta. Cierpliwie
i życzliwie znoszę obecność tłumów ludzi, którzy mnie codziennie odwiedzają.
Nawet lubię, jak od czasu do czasu odbywa się tu ciekawy festyn. Szczególnie
podobała mi się impreza sobótkowa
– „Noc Warsa i Sawy”. Lubię też pikniki
integracyjne. Nie tęsknię do przeszłości
i denerwują mnie wszelkie narzekania.
Kiedyś podsłuchałam jak jedna pani
długo i szczegółowo żaliła się, że za komuny lepiej się żyło, bo leki były za darmo i w ogóle wszystko było lepsze i łatwiejsze. Jej towarzyszka nie wytrzymała
i odpaliła: „Za komuny byłaś młodsza,
zdrowsza i ładniejsza”.
A czego jeszcze nie lubisz?
Wybryków chuligańskich, awantur
po pijaku, śmiecenia i psich kup. Skoro
już jestem elegancką parkową górką
w europejskiej stolicy, to chciałabym,
żeby jej mieszkańcy sprzątali po swoich
pupilach. Żadna przyjemność wdepnąć
w taką „pamiątkę”. Męczy mnie też coraz większy ruch samochodowy, korki
np. na Drawskiej dla mnie też są uciążliwe. A bardzo lubię dźwięk dzwonów
w kościele św. Grzegorza. Podobno niektórzy mieszkańcy nowych bloków przy
Włodarzewskiej nie są tym zachwyceni.
Mnie się kościół z dzwonami w moim sąsiedztwie podoba.
Dziękuję za rozmowę.

Opowiedz coś o sobie.
Nazywam się Szczęśliwicka. Niezależnie od pochodzenia tej nazwy bardzo

cownicy zakładów, młodzież szkolna
czy mieszkańcy spółdzielczych osiedli
ciągle byli pod groźbą mniejszych lub
większych szykan zapędzani przez władzę ludową do różnych prac społecznych. Czasem te prace były idiotyczne,
czasem sensowne, ale i tak ogólny rachunek ekonomiczny był niekorzystny.
Ale właśnie dzięki jednej z takich akcji
powstałam jako górka. Stawy leżące
u moich stóp to pozostałość po wydobywaniu gliny. Na tych terenach w XIX
wieku było sporo cegielni.

rozmawiała: Gabriela Gab
fot.: www.radomska13.com.pl
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OKO

STUDIO NAGRAŃ PO REMONCIE.
KONCERT KRZYSZTOFA ŚCIERAŃSKIEGO SOLO

fot. za: www.wczorajidzis.blogspot.com

Zapraszamy na uroczyste otwarcie po remoncie Studio Nagrań w Ośrodku Kultury Ochoty, podczas którego pochwalimy się
salą koncertową, nowym systemem nagłośnieniowym i salą prób. Po kilku miesiącach prac adaptacyjnych Studio Nagrań OKO
powiększyło się o kolejne dwa pomieszczenia nagraniowe, które w połączeniu z istniejącą już reżyserką znacznie wzbogacają
wachlarz naszych możliwości. W studio pracuje lampowy stół TLAudio M4, w sali koncertowej dźwiękiem steruje cyfrowa konsoleta
Soundcraft Vi1. Posiadamy też bogaty komplet mikrofonów i urządzeń peryferyjnych. Wszystko to w połączeniu z naszym realizatorem dźwięku daje nam narzędzie do pracy, które ogranicza jedynie wyobraźnia i talenty artystów.
Tego dnia oprócz prezentacji Studia Nagrań odbędzie się koncert Krzysztofa Ścierańskiego, który na scenie OKO zaprezentuje się
jako kompozytor, aranżer i muzyk w jednej osobie. Postaci jaką jest najbardziej znany polski basista większości przedstawiać nie
trzeba: grał już prawie wszystko, nieomal wszędzie i chyba ze wszystkimi najbardziej znanymi polskimi i zagranicznymi muzykami. Po
latach muzycznych doświadczeń w różnych zespołach, swobodnie poruszając się pomiędzy jazzem a szeroko rozumianą muzyką
rockową, otoczony instrumentami i wszystkim co tworzy niepowtarzalny klimat jego koncertów – Ścierański od kilku lat występuje
także solo. Z takim właśnie solowym projektem wystąpi na naszej scenie. Po koncercie w klubokawiarni „Mam Ochotę” jam session
z mistrzem.
PROGRAM
18.00
PREZENTACJA MOŻLIWOŚCI STUDIA NAGRAŃ
prowadzenie: Paweł Pękalski – realizator dźwięku OKO
sala koncertowa OKO
19.00
KONCERT KRZYSZTOFA ŚCIERAŃSKIEGO
Krzysztof Ścierański – gitara basowa, instrumenty elektroniczne
sala koncertowa OKO

fot. za: www.scieranski.com.pl

21.00
JAM SESSION Z MISTRZEM NISKICH BRZMIEŃ
prowadzenie: Lech Spaszewski – Studio Prób OKO
Klubokawiarnia „Mam Ochotę”
14 stycznia 2011 (piątek), od godz. 18.00
otwarcie po remoncie Studia Nagrań
koncert Krzysztofa Ścierańskiego (godz. 19.00)
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp: 20 zł; sprzedaż: kasa OKO, ul. Grójecka 75
rezerwacja: tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

fot. za: www.www.oko-studio.com.pl
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DK Rakowiec”
”

RAKOWIEC – CIEKAWE OFERTY
ZAJĘĆ DLA CAŁEJ RODZINY
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Dom Kultury „Rakowiec” zaprasza na weekendowe rodzinne projekty. W Nowym Roku kontynuujemy cieszącą się od kilku lat Państwa zainteresowaniem „Artystyczną Niedzielę z Mamą
i Tatą”, czyli tematyczne warsztaty plastyczne zakończone spektaklem lub koncertem. Tegoroczne
tematy „Artystycznej Niedzieli” związane są z podróżami i zapewne zainteresują zarówno rodziców,
jak i dzieci. „Artystyczna Niedziela” rozpoczyna się o godz. 12.00. W 2011 roku planujemy m.in. prezentacje najciekawszych programów przygotowanych przez warszawskie i mazowieckie grupy teatralne
i młodzieżowe.
PROGRAM 2011
23.01. Karnawał w różnych stronach świata
27.02. Automobil, ciuchcia czy rakieta – czym w podróż
13.03. Latające stwory i potwory
17.04. Pisanki, kraszanki z różnych stron
22.05. Prezent dla mamy
18.09. Ptasia stołówka
16.10. W krainie baśni i fantasy
20.11. Etniczne instrumenty perkusyjne
04.12. Z wizytą u Świętego Mikołaja

W SAMO POŁUDNIE Z MELPOMENĄ
Nowością jest propozycja spotkań związanych tematycznie z teatrem, czyli „W Samo Południe
z Melpomeną”. Będą to warsztaty, w trakcie których pod kierunkiem Bogumiły Stachurskiej uczestnicy rodzice i dzieci poznają tajemnicę:
– animacji codziennych przedmiotów, takich jak: sznurek, rękawiczka, łyżka, pudełko itp.,
– jak tworzyć proste inscenizacje sceniczne wykorzystując znany wiersz lub rymowankę, np. J. Tuwima,
J. Brzechwy, W. Chotomskiej, M. Brykczyńskiego, D. Wawiłow,
– jak tworzyć ruch sceniczny,
– jak zrobić prostą lalkę, bądź napisać tekst razem ze swoim dzieckiem, etc.
Warsztaty rozpoczynają się zawsze o 12.00. Tematy spotkań w 2011 roku:
16.01.
06.02.
20.03.
10.04.
15.05.
10.09.
23.10.
27.11.
11.12.

Karnawałowe balony
Co ukrywa rękawiczka?
Kapelusze mają dusze
Tajemnicze pudełka
Kuchenne rozmowy
Jesienny stragan
Papierowe ludki
Jak to było ze sznurkiem
Dokąd chodzą buty?

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
Trzeci element projektów skierowanych do całych rodzin stanowią „Rodzinne Zabawy Taneczne”. Propozycja rodzinnych spotkań tanecznych stwarza dla maluchów i rodziców kolejną możliwość wspólnego spędzania wolnego czasu. Zajęcia te mają na celu rozwinięcie u dzieci muzykalności, kultury ruchu, motoryki i rytmiki. Mają formę wspólnej zabawy dzieci z rodzicami pod
kierownictwem instruktora tańca.
W roku 2011 spotkania będą odbywały się
w soboty o godz. 12.30 w następujących terminach:
8 stycznia, 5 lutego, 12 marca, 2 kwietnia, 7 maja,
24 września, 15 października, 19 listopada, 17grudnia.
Warsztaty „W Samo Południe z Melpomeną” i „Rodzinne Zabawy Taneczne” prowadzi Bogumiła Stachurska – reżyser, pedagog teatralny, filolog. Absolwentka Instytutu Romanistyki na UW, Instytutu Studiów Teatralnych na Sorbonie Paris III oraz Międzynarodowej Szkoły Jacques Lecoq w Paryżu. Od ponad
10 lat członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ. W swojej pracy
reżyserskiej i pedagogicznej kontynuuje metodę „dramy” Gisele Barret oraz metodę pracy aktorskiej Jacques’a Lecoq. Specjalizuje się w dynamice przestrzeni scenicznej, realizuje zajęcia ,warsztaty i spektakle
teatralne z dziećmi i młodzieżą szkolną , jurorka przeglądów, konkursów i festiwali artystycznych.
Serdecznie zapraszamy.
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Radomska 13”

”

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Storczyki już w starożytności urzekły ludzi swym pięknem i intrygowały tajemniczością. Jak różnorodne i ciekawe
kompozycje można z nich wyczarować, dowiecie się Państwo na styczniowych warsztatach florystycznych
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”.
Serdecznie zapraszam.
Magda Pacholak
Galeria Florystyczna „Kwiatowy Raj”
www.kwiatowyraj.pl
15 stycznia 2011 (sobota), godz.10.00
„Orchidee jakich nie znamy”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
koszt: 60 zł

KONCERT GÓRALSKICH
KOLĘD I PASTORAŁEK
Zapraszamy do Centrum Artystycznego
„Radomska 13” na wyjątkowy koncert
góralskich kolęd i pastorałek pt. „Hej
grojciez, śpiewojciez Mu” w wykonaniu
grupy „Hanka Rybka z Zespołem”.
Hanka Rybka – artystka obdarzona
pięknym głosem i wybitą muzykalnością. Urodziła się i wychowała na Podhalu, w rodzinie pielęgnującej tradycję,
dla której muzyka była i jest naturalnym
dopełnieniem codziennego życia. Jej
zespół tworzą: Andrzej Polak (skrzypce),
Paweł Trebunia-Tutka (altówka) oraz
Leszek Szczerba (saksofon sopranowy),
Józef Michalik (kontrabas) i Sławomir
Berny (perkusja).
koordynator: Wioletta Obuchowska
22 stycznia 2011 (sobota), godz. 17.00
„Hej grojciez, śpiewojciez Mu”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, wstęp: 10 zł
przedsprzedaż od 3 stycznia
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56
od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-19.00
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WARSZTATY SZTUKI MAKIJAŻU
Serdecznie zapraszam wszystkie Panie na kolejne już warsztaty makijażu. Tematem styczniowego spotkania będzie
makijaż karnawałowy. Przypomnimy sobie podstawy,
czyli jak wykonać perfekcyjny
i świetlisty makijaż codzienny,
a następnie nauczymy się
wykonać makijaż karnawałowy. Dowiemy się, jak doklejać
sztuczne rzęsy, brokat, cyrkonie i inne kamienie ozdobne.
Zapraszam serdecznie.
Klaudyna Pabudzińska-Kossek
– wizażystka
15 stycznia 2011 (sobota), godz. 10.30
„Makijaż karnawałowy”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
koszt: 60 zł
zapisy: tel. 22 823 37 56, www.radomska13.art.pl

WARSZTATY STYLIZACJI
Serdecznie zapraszamy kobiety – od nastolatki do seniorki – na weekendowe
warsztaty stylizacji. Każda z pań przynosi swoje ulubione ubranie, które zostanie
poddane analizie stylisty. W programie:
1. Analiza sylwetki i dobranie odpowiedniego do typu ubioru. Co możemy
zmienić w naszym sposobie ubierania aby wyglądać jak najkorzystniej?
2. Analiza kolorystyczna, dobór odpowiedniej palety barw dla danej kobiety.
3. Jak inspirować się modą? Jak być sobą niezależnie od mody i jak
wypracować swój indywidualny styl?
4. Znani i lubiani – oglądamy zdjęcia znanych postaci poddajemy
ocenie ich styl.
prowadzenie: Agata Uchman – stylistka, kostiumolog, absolwentka ASP w Warszawie. Współpracowała z pismami kobiecymi: „Wysokie obcasy”, „Cosmopolitan”.
Projektuje kostiumy filmowe i teatralne. Stylizowała w filmach znane postaci ekranu: Jan Nowicki, Izabela Trojanowska, Rafał Cieszyński i in.
29 stycznia 2011 (sobota), godz.10.30
Warsztaty stylizacji
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
koszt: 50 zł od osoby
zapisy: tel. 22 823 37 56, www.radomska13.art.pl
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Szkiełko i Oko
CO POWIESZ NA MAŁĄ CZARNĄ… EGZALTACJĘ?
11 grudnia 2010 w Ośrodku Kultury Ochoty gościliśmy laureatów
literackiego konkursu OKO 2010. Spotkanie dotyczyło wydania
niewielkiej książeczki zawierającej prozę i poezję nagrodzonych
i wyróżnionych uczestników konkursu. Wśród przybyłych z daleka
gości była zwyciężczyni I nagrody – Monika Dudziak. Podczas uroczystości można było wysłuchać wybranych utworów czytanych przez znaną aktorkę – Lucynę Malec.
Całe spotkanie poprowadził Marek Ławrynowicz.
Przypomnijmy, że konkurs odbył się w październiku 2010 r. W składzie jury oceniającego utwory młodych artystów zasiedli: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Anna Sobieska i Marek Ławrynowicz. Wyboru tekstów do publikacji dokonał zespół Niezależnej Audycji Literackiej „Szkiełko i Oko”. Tytuł książki „Co
powiesz na małą czarną… egzaltację?” został zaczerpnięty z fragmentu jednego z wierszy.
Karolina Onufrowicz

K a t a r z y n a

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

XXX

Nocni Kochankowie

Jestem wcieleniem 1000 kobiet:
pruderyjnych i tych rozbierających się
za pieniądze
okrutnych i delikatnych
ekstra i intro-wertycznych
matek, żon
kochanek
kuszących i skuszonych
zagubionych i przewodniczek
samotnych i tych, które tylko zbiorowo
wieczornych, porannych
i takich, które tylko nocą...
Zmywam makijaż
Zmieniam twarz
Zmywam naczynia
Jestem kurzem w kącie mojego pokoju
Jestem Matką Ziemią

Rozmazane ciemnością twarze
Powietrze gęste od obcych snów
Jedynym światłem dla Nocy są okna
Okna domów - oczyma dusz

patriotyzmy

(tekst piosenki)

Przez sen oddechów przedziera Noc
Dostojna Pani w koralach
łez samotnych
Ciepło oddechów broni Ich
Ciepło ciał nocnych miłości
I zawsze razem nigdy osobno
Przez dzień zdradzani zamknięci
w sobie
Czekają wieczność tylko na zmierzch
On. Ona i noc
mroczni kochankowie

ukrzyżowana jestem
głosem sąsiadki
i tymi wszystkimi kwiatami
które Oni zanoszą
zmęczona jestem
złymi wiadomościami
i tymi wszystkimi samolotami
którymi już nie chcą latać
Ważni Oficjele
za moim oknem
na bazarowym raju – neo-p a t r i o c i
kupują chińskie skarpety
za jedyne 5 złotych
Na szczęście już jesieńCiężkie, pochmurne Niebo
postanowiło olać to wszystko
jak pies zaznaczyć przed ludźmi
że to Jego teren

Wąż w kieszeni
Książka Tomasza Piątka pt. „Wąż w kaplicy” wywołała we mnie mieszane uczucia. Inteligentna i błyskotliwa, z wartko
toczącą się akcją, ciekawymi dialogami, oryginalnymi i niespotykanymi pomysłami na fabułę, daje do myślenia. Można
zastanawiać czy nie jest oryginalna nieco na siłę, natomiast na pewno jest prowokacją autora. Prowokacyjne są już cytaty na pierwszej stronie, a zwłaszcza wyimek z wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dość trudny, stawiający czytelnikowi
poprzeczkę wysoko i jakby sygnalizując, czego dotyczyć będzie ten tytuł. Jak więc czytać historię austriacko-szwajcarskowłoskiego chłopczyka, która dzieje się na początku XX wieku w cesarsko-królewskim Krakowie? Czy jest to opowieść o dojrzewaniu, o młodości i jednocześnie o polskości, o tym co kryje się tak naprawdę pod tym pojęciem? Czy może o pociągu
do zła i fascynacji człowieka złem właśnie, które tkwi gdzieś w nas? Na to pytanie trzeba sobie samemu odpowiedzieć.
Agnieszka Bryndza-Stabro
Tomasza Piątek „Wąż w kaplicy”
Wydawnictwo W.A.B.
Warszawa 2010

Redakcja: Michał Dąbrowski, Agnieszka Goszczycka, Karolina Onufrowicz
Kontakt z redakcją: e-mail: szkielkoioko1@tlen.pl, www.szkielkoioko.com
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Zanim pójdę do szkoły
– w co się bawić z dziećmi w starszym
wieku przedszkolnym (od 4 do 5 r.ż.)
rozmawiają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk i Anna Salwa-Kazimierska,
psycholożki ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
„Uniwersytet dla Rodziców”
Anna
Salwa-Kazimierska:
Dzień
pójścia dziecka do szkoły, czyli podjęcia pierwszego poważnego obowiązku
w życiu, przesunął się o cały rok, przez
co mam wrażenie, że okres beztroskiego
dzieciństwa zrobił się nagle krótszy. Rodzice z niepokojem obserwują rozwój
swoich pociech i wcześniej niż kiedyś
zaczynają myśleć o konieczności zdobycia przez dziecko pewnych umiejętności.
Gdy dziecko szczęśliwie zaadaptuje się
w przedszkolu i utrwali podstawowe
umiejętności poznawcze, społeczne i samoobsługowe, zaczynają się martwić, czy
zdoła się przygotować do szkoły.
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: Faktycznie dzisiaj zarówno rodzice, jak
i przedszkola kładą większy nacisk na
wczesną edukację dzieci. Obecnie oczekuje się, że dzieci zanim przekroczą próg
zerówki będą miały konkretne umiejętności – będą posiadać pewien zasób wiedzy oraz umiejętności intelektualnych, jak
i umiejętności wspomagających uczenie
się, głównie w zakresie skupiania uwagi,
rozumienia poleceń i pewnej wytrwałości
w wykonywaniu zleconych zadań.
Przyjrzyjmy się może dokładniej, co
dziecko kończące 6 rok życia powinno
umieć, aby mieć dobre prognozy poradzenia sobie w zerówce.
Aby sześciolatek miał dobre szanse na
sukces w zerówce powinien:
1. Posiadać podstawową wiedzę na temat
siebie i otaczającego świata oraz potrafić
się nią posługiwać:
– wiedzieć: jak się nazywa, ile ma lat,
gdzie mieszka, wymienić pory roku
i dni tygodnia, wymienić i wiedzieć, co
oznaczają określenia dotyczące pogody,
rozumieć stałe następstwo dnia i nocy,
dni tygodnia, miesięcy, pór roku);
– posiadać podstawową orientację w przestrzeni i własnym ciele – umieć wskazać
prawą, lewą rękę, określić położenie
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przedmiotów nad, pod, na, wykonać
prawidłowo polecenie „narysuj w lewym górnym rogu strony”;
– posiadać podstawową orientację w czasie – znać i używać pojęć wczoraj i jutro,
wcześniej i później;
– mieć podstawową zdolność przewidywania: próbować wiązać przyczynę ze
skutkiem i przewidywać, co się może
zdarzyć; starać się i do pewnego stopnia
umieć przewidzieć skutki manipulacji
przedmiotami;
– rozumieć sens informacji podanych
w formie uproszczonych rysunków oraz
często stosowanych oznaczeń i symboli,
np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
2. Posiadać dostosowany do wieku zasób
wiedzy i umiejętności intelektualnych:
– umieć klasyfikować i szeregować
w sensowny sposób przedmioty, obrazki – dostrzegać podobieństwa i różnice,
dzielić na grupy ze względu na określone cechy, dopasowywać;
– rozróżniać kształty, kolory i wielkości
prostych obiektów (np. klocków);
– mieć podstawowe umiejętności liczenia:
znać i stosować liczebniki porządkowe,
dodawać i odejmować konkretne przedmioty (palce, zabawki, patyczki itd.), liczyć obiekty i rozróżniać błędne liczenie
od poprawnego, ustalać równoliczność
dwóch zbiorów;
– mieć odpowiedni do wieku zasób słów,
swobodnie wypowiadać się zdaniami,
np. na temat swoich przeżyć, wydarzeń, zasłyszanej historii, oglądanego obrazka; prawidłowo wymawiać
wszystkie głoski;
– układać krótkie zdania, dzielić zdania
na wyrazy, dzielić wyrazy na sylaby,
wyodrębniać głoski w słowach o prostej
budowie fonetycznej;
– umieć zapamiętać treść bajki, wiersza
i odtworzyć je z pamięci;
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– znać dziecięce piosenki i potrafić je zaśpiewać; posługiwać się prostymi instrumentami; brać udział w muzykowaniu, śpiewaniu, tańcach;
– umieć odgrywać role w zabawach teatralnych;
– wiedzieć, na czym polega pomiar długości i znać proste sposoby mierzenia:
krokami, stopa za stopą.
3. Posiadać odpowiednią do wieku sprawność ruchową i manualną:
– wypowiadać się w różnych technikach
plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak
kształt i barwa) w postaci prostych
kompozycji; posługiwać się ołówkami
i kredkami; kolorować obrazki nie wychodząc za linie;
– wznosić konstrukcje z klocków i tworzyć
kompozycje z różnorodnych materiałów;
– używać właściwie prostych narzędzi
podczas majsterkowania;
– ciąć nożyczkami po linii prostej i krzywej;
– lepić z plasteliny;
– skakać na obu nogach i na jednej; brać
udział w typowych dziecięcych zabawach ruchowych.
4. Umieć zrozumieć stawiane przed nim
zadania, skupić się na nich, starać się
wykonać je do końca mimo trudności,
w tym:
– umieć słuchać uważnie poleceń i rozumieć ich treść;
– potrafić intencjonalnie skupiać uwagę
na zadaniu;
– wykazywać zainteresowanie osiągnięciem celu/realizacją zadania, starać się
dokończyć pracę;
– podejmować samodzielne próby poradzenia sobie z trudnościami.
5. Być zainteresowanym nowymi wiadomościami i umiejętnościami – czytaniem, pisaniem i matematyką.

Ochota
6. Umieć samodzielnie zadbać o siebie
w podstawowy sposób i samodzielnie
bawić się i pracować, w tym:
– sprawnie radzić sobie z czynnościami
samoobsługowymi: (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne,
właściwie zachowanie przy stole podczas posiłków);
– mieć podstawowe umiejętności zapewnienia sobie bezpieczeństwa: umieć
poprosić o pomoc, wiedzieć gdzie ją
znaleźć, wiedzieć jak zachować się
w sytuacji zagrożenia, umieć bezpiecznie poruszać się poza domem, na ulicy;
– nie unikać samodzielnych zadań, nie
wycofywać się z nich, nie odwoływać
się zbyt często do opieki, pomocy i uwagi nauczyciela.
7. Umieć funkcjonować w relacji z dorosłymi i w grupie rówieśniczej – przestrzegać reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej i współdziałać w zabawach
i sytuacjach zadaniowych.
8. Umieć radzić sobie z własnymi emocjami: w miarę spokojnie reagować na
porażki czy trudności, rzadko obrażać
się czy wybuchać podczas zabawy, być
w miarę spokojnym, raczej podejmować
zadania i działania, rzadko się wycofy-

wać, nie domagać się nadmiernej uwagi
nauczyciela.
Sporo, jeśli pomyślimy, że dopiero
co nauczyliśmy nasze dzieci chodzić,
mówić i wykonywać proste czynności
samoobsługowe. Jak rodzice 4-5-latków
mogą pomóc swoim dzieciom w uzyskaniu tych umiejętności? Jakie jest miejsce
zabawy w tym procesie? A może to czas
zrezygnowania z zabawy i skupienia się
na nauce?
Dziecko miedzy 4 a 6 rokiem życia najlepiej uczy się właśnie przez zabawę. Niezwykle ważne jest, żeby o tym pamiętać.
Ważne jest także, aby nie próbować zmuszać dzieci do uczenia się pewnych umiejętności, na które rozwojowo nie są jeszcze
gotowe. Np. czasem rodzice chcą dziecko
nauczyć ładnie i sprawnie pisać w wieku
lat 5, tak, żeby miało łatwiej. To błąd, bo
ręka dziecka nie jest jeszcze w tym wieku
fizycznie przygotowana do precyzyjnych
ruchów jakie są potrzebne przy sprawnym
pisaniu. Podobnie bezowocne będą próby
nauczenia dziecka wykonywania działań
matematycznych w pamięci. Takie przedwczesne próby skończą się niepowodzeniem i frustracją obu stron. Mogą zaowocować lękiem i niechęcią do jakiejkolwiek
nauki. A przecież, to co jest fantastyczne
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w 4-5 letnim dziecku to właśnie jego ciekawość świata i chęć uczenia się i poznawania nowych rzeczy. Ważne, aby z tego
korzystać, jednak bez nadmiernych ambicji i w sposób dostosowany do możliwości
rozwojowych dziecka.

Beata Chrzanowska-Pietraszuk:
psycholog i pedagog specjalny
Anna Salwa-Kazimierska:
psycholog z SPPP
„Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 24 46; 22 822 71 68
www.sppp-udr.org
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