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TONA, CZYLI TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami ma zaszczyt zaprosić
Państwa 16 lutego 2010 o godz. 18.00 na spotkanie pt. „Potrzeba
matką wynalazku”, podczas którego Ignacy Leja zaprezentuje nowatorskie rozwiązanie popularnego problemu dotyczącego eksploatacji samochodów. W ramach spotkania odbędzie się dokumentacja projektu, a autor podzieli się swoimi dotychczasowymi rozwiązaniami z dziedziny techniki samochodowej.

04.02

ZIMOWE ZABAWY NA RADOMSKIEJ
„Pędzi, pędzi kulig” – widowisko cyrkowo-muzyczne
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.30, wstęp wolny; liczba miejsc ograniczona

05.02

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

16 lutego 2010 (wtorek), godz. 18.00
„Potrzeba matką wynalazku”
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. 22 823 04 32
wstęp wolny

06.02

AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach”; turnieje, rozgrywki,
gry strategiczne i planszowe
DK „Rakowiec” ul. Wiślicka 8, godz. 10.00, wstęp: 10 zł

07.02

WARSZTATY CERAMICZNE
zajęcia dla dzieci i rodziców
„AngobA”, ul. Przemyska 18 (za pocztą na ul. Białobrzeskiej)
godz. 11.00-15.00, wstęp wolny

07.02

MAGICZNA BRAMA DO ŚWIATA FANTAZJI
happening plastyczny Magazynu Sztuk wokół
twórczości Juliusza Verne’a
Blue City (przy fontannie), al. Jerozolimskie 179
godz. 13.00-17.00, wstęp wolny

11.02

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA
„Tańce i muzyka Indii”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.00, wstęp wolny

13.02

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Walentynki”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 10.00, koszt: 60 zł

13.02

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
„Dlaczego miód jest słodki? Zajęcia z mitologii słowiańsko-bałkańskiej”; opowiadania, przypowieści o pszczołach – boskich posłańcach, o Judzie, o sporach Pana Boga z diabłem i jak to właściwie
z tym miodem było
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka, zapisy od środy poprzedzającej
spotkanie w godz. 9.00-19.00 w OKO, tel. 22 822 48 70

14.02

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Walentynka dla...”; w programie: tematyczne warsztaty plastyczne,
spektakl teatralny/koncert
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

14.02

ART FRESH FESTIVAL
festiwal sztuki
sala balowa Hotelu Sheraton, ul. Prusa 2
godz. 12.30-20.00, wstęp wolny

14.02

WALENTYNKOWY BLUES-ROCK
koncert zespołu The Losers Street
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 19.00, wstęp: 20 zł

15.02

JAK DROGIE SĄ WSPOMNIENIA
„Fryderyk Jarosy zawsze ten sam”
klubokawiarnia Mam Ochotę, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp: 10 zł

16.02

TONA, czyli TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
„Potrzeba matką wynalazku”; spotkanie z Ignacym Leją
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 18.00, wstęp wolny

18.02

IMPRESJE ZIMOWE
wernisaż wystawy prac Marii Hoffman
„Radomska 13”, ul. Radomska 13
godz. 18.00, wstęp wolny; wystawa potrwa do 6 marca 2010

19.02

GALERIA W PRZEDSIONKU
wernisaż wystawy malarki Magdy Świercz pt. „Forty”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

MAGICZNA BRAMA DO ŚWIATA FANTAZJI
Magazyn Sztuk, filia Ośrodka Kultury Ochoty zaprasza na happening
plastyczny do Blue City, Al. Jerozolimskie 179, 7 lutego (niedziela)
w godz. 13.00-17.00 (przy fontannie). Motywem przewodnim imprezy
będzie twórczość Juliusza Verne’a. Poszczególne warsztaty, przygotowane przez artystów plastyków wprowadzą dzieci w świat fantazji.
Napotkamy rodzinę dinozaurów, poznamy podwodny świat niezwykłych stworzeń morskich, zaprzyjaźnimy się ze zwierzętami wykonanymi z balonów oraz zwiedzimy statek kapitana Nemo. Większość
warsztatów oparta będzie na przestrzennych formach rzeźbiarskich
wykonanych z pudeł kartonowych, które mają zainspirować dzieci
do zabaw, do stworzenia czegoś unikatowego – recycling art.
7 lutego 2010 (niedziela), godz. 13.00-17.00
„Magiczna Brama” – happening
Blue City (przy fontannie), Al. Jerozolimskie 179

NABÓR ZIMOWY DO STUDIA WOKALNEGO
Studio Wokalne im. Jerzego Wasowskiego ogłasza nabór zimowy. Wszystkich chętnych zapraszamy na egzamin
wstępny, który odbędzie się 10 lutego
2010 o godz. 17.30 w tymczasowej siedzibie Studia przy ul. Joteyki 20. Koszt
egzaminu – 30 zł. Na egzamin należy
przygotować 2 utwory (zróżnicowane
stylistycznie) w tym jeden po polsku oraz
fragment prozy lub wiersza.
Uwaga! Trzeba przynieść nuty do wykonywanych przez siebie utworów w swojej tonacji lub podkład. Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 22 822 48 70, www.oko.com.pl,
e-mail: izapuk@oko.com.pl
10 lutego 2010 (środa), godz. 17.30
Egazmin do Studia Wokalnego, ul. Joteyki 20, koszt: 30 zł

XXXIV OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
Gościem specjalnym będzie wybitna mieszkanka Ochoty, pani
Krystyna Starczewska, polonistka, filozof, etyk i pedagog. Twórczyni
i dyrektor zespołu szkół społecznych „Bednarska”, prezes Krajowego
Forum Oświaty Niepublicznej, opozycjonistka odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Opowie o dziejach powojennej oświaty w naszej dzielnicy, widzianej oczami nie tylko nauczyciela, ale również uczennicy. Serdecznie zapraszam.
Gabriela Gab
21 lutego (niedziela), godz. 15.00
„Ochockie szkoły i historie edukacyjne”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
wstęp wolny
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ETNICZE TAŃCE EUROPY
warsztaty taneczne
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp: 20 zł

19.02

AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach”; turnieje, rozgrywki,
gry strategiczne i planszowe
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 10.00, wstęp: 10 zł

20.02

RAN DW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Czerwone szaleństwo”; rodzinne spotkanie międzypokoleniowe
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp za zaproszeniami, które można
odebrać w SURMIE 17 i 18 lutego

20.02

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Góralskie chodnicki księdza Józefa Tischnera”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 18.00, wstęp wolny

20.02

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

20.02

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Po obu stronach wiary”; program muzyczno-poetycki z udziałem
zespołu Krakowskie Przedmieście; zespół wystąpi w składzie: Agata
Bernadt (śpiew, recytacje), Paweł Piątek (instr. klawiszowe), Adam
Prucnal (skrzypce elektr.), Grzegorz Piętak (kontrabas)
kościół Zwiastowania Pańskiego, przy ul. Gorlickiej 5/7 (Rakowiec)
godz. 19.30, wstęp wolny

20.02

XXXIV OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Ochockie szkoły i historie edukacyjne”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 15.00, wstęp wolny

21.02

WYGRAJ Z CZASEM
„Lecznicze działanie warzyw i owoców”
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 17.00, wstęp wolny

22.02

WOKALNE JAM-SESSION
wspólne muzykowanie dla wokalistów; akompaniuje
zespół muzyczny pod kierownictwem Rafała Stępnia
klubokawiarnia Mam Ochotę, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

22.02

KAWAŁEK SZTUKI, CZ. I
finisaż wystawy pracowni plastycznych OKO
Blue City (II piętro obok sklepu Marks&Spenser)
Al. Niepodległości 179
godz. 19.00, wstęp wolny
wystawę można oglądać od 1 do 28 lutego

25.02

SPEKLTAKL TEATRALNY
„Okno” wg Ireneusza Iredyńskiego w wykonaniu GRUPY T-ART
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

26.02

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Decoupage”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 10.00, koszt: 40 zł

27.02

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Wszyscy ludzie na pomnikach w dzieciństwie
byli dzieciakami”; o małym Frycku Chopinie,
wg Michała Rusinka
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka, zapisy
od środy poprzedzającej spotkanie w godz. 9.00-19.00
w OKO, tel. 22 822 48 70

27.02

„Okno” wg Ireneusza Iredyńskiego
w wykonaniu GRUPY T-ART
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny

27.02

Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza 15 lutego 2010 (poniedziałek)
o godz. 18.00 na imprezę z cyklu „Jak drogie są wspomnienia” do
klubokawiarni Mam Ochotę przy ul. Grójeckiej 75 na spektakl pt.
„Fryderyk Jarosy zawsze ten sam”, w którym wystąpi: znany aktor
Wojciech Machnicki oraz pianista Zbigniew Rymarz. Impreza biletowana. Bilety w cenie 10 zł. Sprzedaż biletów: OKO, ul. Grójecka 75,
tel. 22 822 48 70.
Spektakl w reż. Tadeusza Wiśniewskiego, opracowaniu muzycznym
Z. Rymarza poświęcony jest legendarnemu konferansjerowi, reżyserowi i współtwórcy takich teatrów jak Banda, Cyrulik Warszawski,
Cyganeria czy Qui Pro Quo – Fryderykowi Jarosy’emu. Ten Węgier
z pochodzenia, a Polak z wyboru, był jednym z najbardziej dowcipnych artystów. Spektakl pełen dowcipu, humoru, a także sentymentu przypomni złotą epokę przedwojennych kabaretów.
Ewa Kessler
15 lutego 2010 (poniedziałek), godz. 18.00
„Fryderyk Jarosy zawsze ten sam”
klubokawiarnia Mam Ochotę, ul. Grójecka 75
wstęp: 10 zł

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
20 lutego 2010 (sobota) o godz. 19.30 w ramach cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”, w kościele Zwiastowania Pańskiego, przy ul. Gorlickiej 5/7 (Rakowiec), odbędzie się program muzyczno-poetycki „Po obu stronach wiary” z udziałem zespołu Krakowskie
Przedmieście. Zespół wystąpi w składzie: Agata Bernadt (śpiew, recytacje), Paweł Piątek (instr. klawiszowe), Adam Prucnal (skrzypce
elektr.), Grzegorz Piętak (kontrabas). Zapraszamy. Wstęp wolny.
Scenariusz programu zawiera wiersze śpiewane i mówione oraz
piosenkę poetycką. Oparty głównie na utworach księży-poetów,
ich głosem formułuje pytania ważne, próbę odpowiedzi (czy też
podpowiedzi). To przesłanie pełne nadziei i głębokiej, prawdziwej
radości. Program zawiera utwory poetyckie: Karola Wojtyły, Jana
Twardowskiego, Janusza St. Pasierba, Jerzego Szymika, Czesława
Miłosza, Józefa Barana. Usłyszymy także piosenkę poetycką autorstwa Marii Lamers oraz piosenki do wierszy z muzyką Pawła Piątka,
Adama Niedzielna i Agaty Bernadt.
Ewa Kessler
20 lutego 2010 (sobota), godz. 19.30
„Po obu stronach wiary” – program muzyczno-poetycki
kościół Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 5/7 (Rakowiec)
wstęp wolny

JAM-SESSION DLA WOKALISTÓW!!!
Wszystkich wielbicieli wspólnego muzykowania zapraszamy do klubokawiarni Mam Ochotę (Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75)
w poniedziałek 22 lutego, o godz. 20.00. Towarzyszyć wam będzie
zespół muzyczny pod kierownictwem Rafała Stępnia. Weźcie nuty
do wykonywanych przez siebie utworów (3 kopie).
22 lutego 2010 (poniedziałek)
„Wokalne jam-session”
klubokawiarnia Mam Ochotę, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny

KAWAŁEK SZTUKI W BLUE CITY
Pracownia Ceramiki Angoba oraz Magazyn Sztuk zapraszają na niezwykłą wystawę instruktorów pt. „Kawałek sztuki cz. I”, do Blue City,
Al. Niepodległości 179, II piętro obok sklepu Marks&Spenser. Artyści zaprezentują ceramikę, malarstwo na jedwabiu, batiki oraz obrazy. Wystawa będzie trwać od 1 do 28 lutego 2010. Uroczysty finisaż odbędzie
się 25 lutego 2010 (czwartek), godz. 19.00. Wystawę będzie można
oglądać od wtorku do niedzieli w godz. 12.00-19.00. Zapraszamy.
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wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki spacerowe
(1)

Z

godnie z powziętym na początku
tego roku planem postanowiłam wyruszyć na zachód, w głąb dzielnicy.
Chciałabym spojrzeć na naszą Ochotę trochę z dystansu, zapominając o utartych,
używanych na co dzień ścieżkach, przemierzanych w bardzo konkretnych celach.
A może i na te ścieżki można spojrzeć tak,
by zobaczyć coś interesującego…
Ale dokąd iść? W innej porze roku nie
byłoby z tym problemu: ruszając prosto na
zachód odpoczęłabym po drodze w kawiarni „Kolonia” (o której warto coś opowiedzieć!), a w stronę południową mogłabym
pójść po śladach Ryszarda Kapuścińskiego
i zobaczyć, czy i co się zmieniło na szlaku
jego porannych spacerów. Ale teraz, gdy
zagościła w Warszawie zima, jakiej dawno tu nie było, te szlaki nie wydały mi się
pociągające. Wśród tych rozterek „kierunkowych” uświadomiłam sobie, że nasza
urocza Kolonia Staszica i jej sąsiedztwo, to

Krzysztof Trawkowski

Bardziej malarka
niż rzeźbiarka…?

C

zasami sami artyści mają problem
w jakiej dyscyplinie artystycznej
czują się najlepiej, tak jest chyba
w przypadku tych najbardziej utalentowanych. Co może sobie pomyśleć przeciętny
zjadacz chleba, gdy o naszej bohaterce czyta
następujące słowa: „pani Marta Podoska-Koch jest właściwie rzeźbiarką, dla której
rozkład naczynia bywa co najmniej pretekstem. Glinek i kolorowych szkliw używa do
celów rzeźbiarskich, a nawet malarskich”?
Chyba dobrze będzie odwołać się do słów
samej artystki: „Jestem malarką. Wyraźnie
byłam bardziej malarką. Rzeźbiarstwem zajęłam się dużo później. W pewnym momencie porzuciłam malarstwo na rzecz ceramiki.
Dla mnie malarstwo jest bardziej oderwane
od życia, a ceramika jest bardziej namacalna

4

w pewnym sensie teren bardzo dla mieszkańców nieprzyjazny. Bo cóż tu mamy?
W obrębie ulic: al. Niepodległości, Wawelska, Raszyńska i Filtrowa, a więc czworokącie o niemałej powierzchni, mamy co prawda dwie instytucje o znaczeniu krajowym,
dobrze strzeżoną ambasadę jednego państwa i rezydencję innego, teatr, szkołę wyższą, znane liceum, szkołę podstawową, dwa
przedszkola, dwa sklepy typu galeria sztuki
(jeden rodzimej, drugi egzotycznej)… Ale co
dla codziennego życia?
Obecnie są tylko 3 maleńkie sklepiki spożywcze: na zachodnim krańcu tego obszaru
(przy Ministerstwie), wschodnim (tuż za rogiem Niepodległości i Filtrowej) oraz mniej
więcej w środku (na Filtrowej „U Justyny”).
Sklep i apteka na Krzywickiego zniknęły.
Tak dokładnie, że nawet nie ma śladu – zamurowano drzwi i pewnie są tam pokoje
biurowe NIK. (Nieopodal był też do niedawna kiosk „ogólnospożywczy” na Ładysława.) Na rogu Wawelskiej i Niepodległości,
gdzie „za poprzedniego ustroju” był sklep
WSS „Społem”, a w okresie przemian m.in.
„U Stańczyka” (też spożywczy), teraz można kupić tylko notebooki. (Może i dobrze,
bo ten sklep wrył mi się w pamięć jako ten,
w którym kupiłam kiedyś 10 jajek, w tym 7
zdecydowanie nieświeżych!) Schodząc tu na
skraju Trasy Łazienkowskiej do podziemnego przejścia, które – na szczęście dla bezpieczeństwa przechodniów – stało się kilka lat
temu „giełdą komputerową”, można zrobić
bogatsze jeszcze komputerowe zakupy. Ale

to już teren graniczny, bo po drugiej stronie
wychodzi się do Śródmieścia. (Tą drogą często chodzę, bo na budynku GUS-u jest bankomat, a po naszej ochockiej stronie dopiero
przy placu Narutowicza!) Jeśli zatrzymamy
się jeszcze na tym rogu „po naszej stronie”,
to można tu skorzystać z usług kosmetyczno-fryzjerskich, a od podwórka – krawieckich. No i pokrzepić nadwątlone spacerem
siły w malutkiej restauracji. Najtrwalszą
z tych trzech placówek jest pierwsza z nich,
choć nie ma już w niej znakomitej fryzjerki p. Miry, dwie pozostałe często zmieniają
właścicieli i charakter. Pierwszą restauracją
był Bar „Marhaba” KEBAB GRILL. Pamiętam bardzo dobre ryby grillowane i orientalne smakołyki. W oknie zaś stała i kusiła
fajka wodna. Potem bar zniknął, a pojawiła się restauracja MACHO i jej specjalność
– argentyńskie empanadas. Ale jej żywot
był krótszy. Teraz, po długich przygotowaniach, nastały Ciepłe Kluchy i choć nazwa
sugeruje raczej „polski stół” lub „chłopskie
jadło”, w menu znajdziemy włoskie makarony, słone tarty i „globalne” sałatki.
Mój pierwszy spacer, jeszcze niedaleko od domu, zaowocował głównie zadumą nad zanikaniem lokalnych placówek
handlowych. Jednak wiosną i tu będzie
ciekawiej...
Natomiast w głębi Ochoty życie kulturalne aż kipi, co stwierdziła z zazdrością
moja znajoma ze Śródmieścia, po przeczytaniu styczniowego „Ochotnika”, który
przypadkiem wpadł jej w ręce

[…] i zawiera zawsze emocjonujący element
niespodzianki.” Jednak również trafną charakterystykę naszej artystki dała J. Pollakówna w „Malarstwie polskim między wojnami 1918-1939” pisząc, że jest „to artystka,
której zakres zainteresowań jest bardzo szeroki – malarstwo sztalugowe, ścienne (fresk,
sgrafitto), malarstwo na szkle, grafika użytkowa, ceramika artystyczna. W okresie powojennym poświęciła się w znacznej mierze
sztuce użytkowej i to w różnoraki sposób”.
W jednym z ostatnich wywiadów udzielonych Magdalenie Latawiec (obecnie Gutowskiej) sama Podoska powiedziała: „Mimo
całej gamy stosowanych przeze mnie środków byłam, jestem i będę malarką”.
Ta wszechstronna artystka od lat 70. zamieszkiwała przy ul. Mianowskiego 15 m 4.
Urodziła się w Kijowie w 1905 roku i tak jak
wszyscy Polacy została zmuszona do wyjazdu z tego uroczego miasta, wróciła do
kraju po zakończeniu I wojny światowej i z
całą rodziną zamieszkała na ulicy Marszałkowskiej 21. Studia artystyczne odbyła w
warszawskiej Akademii Sztuk Plastycznych
w latach 1926-1931. Ukończyła malarstwo
sztalugowe u profesora Tadeusza Pruszkowskiego, a u profesora Leonarda Pękalskiego malarstwo ścienne. Od tego czasu
uprawiała różne dyscypliny – malarstwo
ścienne i sztalugowe, malarstwo na szkle,
grafikę użytkową, rzeźbiarstwo, aż w końcu natrafiła na ceramikę, która pochłonęła

ją całkowicie. Trzeba tu nadmienić, że po
II wojnie światowej rozpoczęła współpracę
z wydawnictwami, np. Nasza Księgarnia,
Wydawnictwa Szkolne. Ilustrowała również szereg bajek Ewy Szelburg-Zarembiny („Niedziela” i „Przez różową szybkę”,
a także pisemko dla dzieci „Iskierki”).
Wstyd się przyznać, ale długo nierozpoznawalna była dla mnie jej twórczość.
Pierwszy raz z jej malarstwem spotkałem
się dopiero w czasie stanu wojennego, kiedy to powstała „Droga Krzyżowa”, pokazana na wystawie „Obecność” w 1985 roku
w kościele Miłosierdzia Bożego na ulicy
Żytniej w Warszawie.
Jeżeli udało mi się dotrzeć do wszystkich
wykazów wystaw to można powiedzieć,
że od 1934 roku – „Zimowy Salon IPS”
do 2001 roku – „V Międzynarodowe Biennale Ceramiki Stowarzyszenia Keramos”
– „Dotyk ognia” jej prace brały udział
w 2 wystawach indywidualnych (1938,
1979) i 52 wystawach zbiorowych. Prace
Podoskiej znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Śląskim, Muzeum Wrocławskim, Muzeum Ceramiki
w Faenzie, Muzeum Pomorskim w Szczecinie i Muzeum Ceramiki we Włocławku.
Mamy Rok Chopinowski należy więc
nadmienić, że Marta Podoska-Koch malowała również holl i salon Chopina w
zamku Ostrogskich w Warszawie. Umarła
w 2003 roku przeżywszy 98 lat
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CZYTELNIA

Nie tak dawno jeszcze sprawa odbudowy
Pałacu Saskiego zaprzątała serca i umysły
warszawiaków. Nie tak dawno artyści, historycy i zwykli warszawiacy wypowiadali
się na temat projektu odbudowy. Decyzję
o rozpoczęciu prac podjął kilka lat temu ówczesny prezydent Warszawy Lech Kaczyński, a w gmachu miały się znaleźć m.in. biura
Zarządu Miasta i Muzeum Historii Polski.
Prace nad odbudową rozpoczęto od badań
archeologicznych. Badania obejmowały obszar, na którym znajdował się kiedyś Pałac
Saski, obszar o powierzchni około 7 000 metrów kwadratowych, odsłonięty na głębokość około 3 metrów. W trakcie prac odkryto
podziemny tunel łączący oba skrzydła Pałacu (tunel nie figurujący dotąd w żadnych
dostępnych planach!) i natrafiono na 30 000
znalezisk, wśród których było około 1000 takich, które mają istotną wartość historyczną
i artystyczną. Wkrótce po tym, jak odkopane
podziemia Pałacu zdecydowano się wpisać
do rejestru zabytków i po tym, jak Stołeczny
Konserwator Zabytków podjął decyzję o ich
zabezpieczeniu, prace wstrzymano, a odsłonięte ruiny zasypano. I tak ma być do 2012
roku. Co ma być później? Nie wiadomo.
Trzymam teraz w rękach album „Opowieści z Pałacu Saskiego”. Autorką książki
jest Joanna Borowska, archeolog, fotograf,
która w latach 2006-2008 prowadziła badania wykopaliskowe na placu Piłsudskiego.
We wstępie autorka pisze: „Chciałam ocalić
od zapomnienia wizerunki przedmiotów,
które przed laty zostały pogrzebane pod

gruzami oraz przypomnieć wydarzenia
z nimi związane. […] Chciałabym, aby album, opowiadając o tym, co znajduje się
pod pokrytą marmurowymi płytami powierzchnią placu Piłsudskiego, przypominał o planowanej, ale dotąd nie zrealizowanej odbudowie Pałacu Saskiego.”
Pierścionek z brylantem, ćmielowska porcelana, ołowiana kula muszkietowa z XVII
wieku, butelki kamionkowe po selcerskiej
wodzie mineralnej z XVIII wieku, niebieskie
dziecięce buciki, słuchawka telefoniczna
aparatu firmy Ericsson opatrzona unikatowym logo „Ericsson Warszawa”, wieko
od pojemnika na paliwo do czołgów typu
Tygrys i medalik z wizerunkiem błogosławionego Ładysława z Gielniowa, patrona
Warszawy – te i inne znalezione przedmioty
są pretekstem do opowieści o historii Warszawy, o jej obyczajach i mieszkańcach. Opowieści krótkich, ale esencjonalnych i bardzo
wciągających. Przeglądanie tego albumu jest
jak grzebanie w starym zakurzonym kufrze,
z którego wyciąga się skarby i przedmioty
obdarzone tajemniczą i skomplikowaną historią. Na uwagę zasługuje świetna koncepcja graficzna autorstwa Ryszarda Kajzera,
pozwalająca zobaczyć znalezione przedmioty nie tylko w powiększeniu, ale również
w ich rzeczywistej wielkości. Książkę ilustruje szereg ciekawych i rzadko publikowanych
zdjęć Warszawy z okresu dwudziestolecia
międzywojennego, czasu okupacji i dni powstania. Album wart uwagi, polecam!
jr
Joanna Borowska
Opowieści z Pałacu Saskiego
Wydawca – Green Gallery Izabela
Wojciechowska
Warszawa 2009

SPROSTOWANIE
W styczniowym numerze „Ochotnika” w tekście poprzedzającym wywiad z Mirą Maludzińską wkradły się pewne nieścisłości, które mogą wprowadzać Czytelników w błąd. Właściwa informacja powinna brzmieć następująco: „Teatrzyk dziecięcy »Magia« powstał 20 lat
temu z inicjatywy ówczesnej dyrekcji Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ochota, p. Alicji Koczyńskiej i p. Zofii Umerskiej. Siedzibą teatrzyku była Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 68 przy
ul. Skarżynskiego 5. Instruktorem i opiekunem grupy od początku jest p. Mira Maludzińska.”
Najmocniej też przepraszamy zasłużoną dla Biblioteki Publicznej Dzielnicy Ochota, wieloletnią jej dyrektorkę, p. Alicję Koczyńską za błędne podanie jej nazwiska.
Redakcja „Ochotnika”

TEATR OCHOTY – LUTY
05.02-07.02
10.02
12.02-13.02
14.02
17.02-18.02
9.02-20.02
24.02-27.02
		
		

SZTUKA
koncert TANGO FUERTE
POKÓJ STOŁOWY
PARA PARA
NAS TROJE
PARA PARA
STOWARZYSZENIE
OSÓB MÓWIĄCYCH
NIE NA TEMAT

TEATR OCHOTY
02-053 Warszawa, ul. Reja 9
www.teatrochoty.pl
– rezerwacja i sprzedaż on-line
tel. 825 85 44, tel. 825 36 46
e-mail: bow@teatrochoty.pl
Wszystkie spektakle zaczynają się
o godz. 19.00.
NAS TROJE
autor: Marek Koterski
reżyseria: Jan Bratkowski
występują: Małgorzata Bogdańska i Tomasz Sapryk
Czy można żyć i kochać z pilotem w ręku? Komedia Marka Koterskiego „Nas Troje” opowiada
o kryzysie uczuciowym pary współczesnych polskich inteligentów.
Późny wieczór, zmęczenie po pracy, wygodne
łóżko i pilot w dłoni. Telewizja zastępuje rozmowy,
pasje czy miłosne zbliżenie. Jest ucieczką od własnych problemów, jednak zamiast je łagodzić,
powoduje powolny rozpad związku. Każde zbliżenie, próby nawiązania wzajemnego kontaktu realizują się rykoszetem odbite z ekranu [...]. Zabawnie opisane przez autora sytuacje tworzą klimat,
w którym każdy ma szansę rozpoznać własne
życie, różne doświadczenia nieobce kobietom
i mężczyznom.

PYTANIE KONKURSOWE:
W lutym zapraszamy na spektakl „Nas troje”
Marka Koterskiego. Jak brzmi tytuł innej sztuki tego autora wystawianej w Teatrze Ochoty
w zeszłym roku?
Na odpowiedzi czekamy 10 lutego w godz.
16.00-16.15 pod numerem telefonu 22 668 70 38.
Dla osób, które podadzą poprawną odpowiedź
czekają dwa podwójne zaproszenia na spektakl
„Nas troje”: jedno na 17 lutego 2010, godz. 19.00
i drugie na 18 lutego 2010, godz. 19.00.
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (7)

„C

óż to za nieznajome miasto?”
Juliana Wołoszynowskiego
odznacza się tajemniczym
czarem. Pod tekstem widnieje data 1953,
ale książka wydana została w roku 1957.
Oczywiście. Nie mogło być inaczej, bo nie
pasuje zupełnie do roku 1953 w literaturze, takiej, jaką ją zadekretowała ówczesna
władza.
Dzisiaj przedstawia się literaturę tamtego okresu jako monolit, wyciosaną z jednej
bryły rzeźbę socrealistyczną. A przecież ludzie pisali swoje, nie drukując. Skąd by się
wzięło tyle pięknych i ważnych, zwłaszcza
w poezji, książek wydanych około roku
1957. Przecież nie zostały napisane jednej
nocy. Prawda?
Literackie dwudziestolecie międzywojenne miało swoje dalsze ciągi nie zawsze
widoczne gołym okiem. Wielu ludzi i jeszcze więcej tematów w okresie socrealizmu
musiało zniknąć.
Wołoszynowski, ur.1898 w Serbach na
Podolu, zm. 1977 w Warszawie, był nie
tylko pisarzem, ale i aktorem. Grywał, już
jako gimnazjalista, w teatrach kijowskich.
Również w Kijowie rozpoczął studia prawnicze, które od roku 1919 kontynuował
w Warszawie, tu grał też w teatrach, między innymi w Rozmaitościach w Reducie
Osterwy. Brał udział w wojnie 1920 roku.
Julian Wołoszynowski zawsze miał pociąg do tematów historycznych i mitycznych. Pamięć, także zbiorowa, stanowiła
dla niego tworzywo literackie. Oto cytat:
„Historia – gdy bezlitośnie dokopywać się
jej tajemnic – bywa potworna. Ale gdy tego
nie robić, łatwo staje się martwym komunałem”. Jest autorem powieści o Słowackim (1929) i powieści „Rok 1863” (1931),
„Opowiadań podolskich” (1959). Pisał też
wiele o teatrze.
Z jego twórczości wydobywały się baśniowe mgły. To on jest autorem książki
„O Twardowskim, synu ziemianki, obywatelu piekieł, dziś księżycowym lokatorze” (1927). Często jego prozatorskie
utwory miały w sobie coś z poezji. Nie
mówiąc o tym, że sam, oczywiście, pisał
wiersze. Pierwszy tomik, „Okulary”, wydał w roku 1926.
Właściwie niewiele zostało z tej twórczości w pamięci czytelników, chociaż na allegro i w antykwariatach możemy znaleźć
książki Wołoszynowskiego. Chyba najbardziej po wojnie czytane były „Opowiadania podolskie”. Dla mnie najważniejsza jest
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malutka książeczka „Cóż to za nieznajome
miasto?” To jakby krótkie, skondensowane
szkice z historii Warszawy. O Łazienkach,
Powązkach, Marszałkowskiej czy o Pradze.
Cechuje je pewna poetyckość, tutaj stylistyka Wołoszynowskiego jak najbardziej
pasuje. Dlaczego? Ponieważ autor pisze
o mieście nieistniejącym. Oczywiście ma
ono autentyczną i długą historię, ale te
szkice pisane są na ruinach Warszawy.
Całe myślenie pisarza skupia się na roku
1945. Wszystko tutaj odnosi się w końcu do
księżycowego krajobrazu, jaki zastał Wołoszynowski przybywając do Warszawy
w 1945 roku. „Czerwony ogień pozostawił
z miasta czarne zgliszcza. Nie chce się pamiętać tych obrazów. A jednak – wśród tylu
innych, nigdy nie zapomnianych – powstaje i ten, z pierwszych dni marca 1945 roku,
nocny obraz wjazdu samochodem ciężarowym od strony rogatek Jerozolimskich, od
Ochoty i jego apokaliptyczne niemal tło.
Co tu mówić o architekturze, gdy jechało się wtedy przez góry i doliny Warszawy,
umownie raczej tym imieniem nazywanej,
w paradoksalną otchłań zjazdu ku Wiśle,
przez most pontonowy – u stóp zerwanego
mostu Poniatowskiego – na Pragę. I znowu,
gdy już się zdawało, że wszystkie mosty
z przeszłością zerwane, wyrastał na naszej
drodze most wiążący z rzeczywistością.
Światy myśli są planami mostów, a potem przychodzi ich realizacja. Tak zwyczajna rzecz – most przerzucony nad rzeką, nad dwiema stronami świata, ponad
czasem. Przezroczyste powietrze tej nocy
marcowej nad Warszawą, po krótkiej zamieci śnieżnej, w połowie drogi z Krakowa, pozwalało obejmować wzrokiem kontury miasta minionego”.
W tej książce pojawiają się migawki
z roku 1945 na tle historii miasta. Widział
na przykład Wołoszynowski na przedwiośniu, na zamarzniętym stawie łazienkowskim, białe stanisławowskie krzesła, które
zakrzepły w lodzie, bo jakiś „dowcipny”
żołnierz ciskał je do stawu. Albo rozpaczliwą scenę: „w tragiczno-komicznej pozie
leżącego na wznak, z głową niżej a nogami wyżej” Zygmunta III ze strzaskanej
kolumny. Panoramę Warszawy przedstawioną na obrazie Canaletta widział autor
jako „podłużny, wzdłuż rzeki wyciągnięty cmentarz”.
Nadzwyczajny jest opis kościoła św.
Krzyża: „Kto pamiętał przesadne bogactwo kościoła św. Krzyża, do ostatniej
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wojny, jego renesansowe stalle, barokowy
przepych wielkiego i bocznych ołtarzy,
epitafia z bogatych nagrobków, dumne
pomniki pośmiertne, a potem ujrzał tu
pustkę, na przedwiośniu 1945 roku, groteskowe stosy pozłacanych barkowych
aniołków, jak po rzezi niewiniątek za czasów Heroda, rozrzucone na zdemolowanej
posadzce kamiennej, bezradnie opustoszałe ołtarze, przeświecające dziurami w murach, wolność gołębi gnieżdżących się wewnątrz kościoła, a w głębi z lewej kaplice
Matki Boskiej, z grobowcem tak zwanego
nie koronowanego króla polskiego, dziewięćdziesięcioletniego niemal księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego, generała
ziem podolskich, pierwszego naczelnika
Korpusu Kadetów, w którym się kształcił
Kościuszko, i autora »Katechizmu rycerskiego« dla polskiej młodzieży wojskowej
– kaplicę stanowiącą w czasie powstania
warszawskiego teren walki wręcz kompanii »Grażyna« z Niemcami – ten zrozumiał,
że wszystko się mieści we wszystkim, że
milczenie jest najwymowniejsze”.
Jeszcze za życia Wołoszynowski wśród
czytelników cieszył się sławą raczej pisarza dwudziestolecia międzywojennego niż
pisarza współczesnego. Rzeczywiście nie
porzucił swej ukształtowanej w dwudziestoleciu stylistyki. Zawsze też pozostawał
poetą i wielbicielem poezji. A oto cytat
z „Cóż to za nieznajome miasto?”, ciekawy
dzisiaj: „Zdolność przewidywania przyszłości nie jest dana mężom stanu i tym
tylko różnią się od artystów”. No tak. Był
przecież autorem książki o Słowackim

Julian Wołoszynowski

architektura
Hanna
Faryna-Paszkiewicz

PAMIĄTKA PO WSZECHNICY

M

onumentalny gmach vis
à vis budynku szpitala przy
ul. Banacha mieści dziś kilka wojskowych instytucji. Ale napis nad
wejściem głównym – Ex Litteris Libertas –
przypomina o jego pierwotnym przeznaczeniu. Zaprojektowany w połowie lat 20.
XX wieku przez Pawła Wędziagolskiego
został uroczyście otwarty z początkiem
1929 roku. Był odpowiedzią na rosnącą
potrzebę zwiększenia przestrzeni instytucji, która z początkiem XX wieku nieśmiało proponowała społeczeństwu szanse
bez precedensu: bezpłatne uczestnictwo
w kursach poszerzających wiedzę na poziomie uniwersyteckim. „To jedyna uczelnia w Warszawie, gdzie wykłady odbywają się wieczorem” – pisano w 1929 roku
w Gazecie Polskiej – „a średni wiek słuchaczy dobiega lat czterdziestu”.
Warszawska Wolna Wszechnica powstała w 1905 roku, w wyniku bojkotu
wyższych uczelni powadzonych przez
zaborcę rosyjskiego. Z początku przyjęła
nazwę Towarzystwa Kursów Naukowych.
Mimo wysokich aspiracji i współpracy
z pierwszymi nazwiskami innych warszawskich uczelni dopiero w czasach
niepodległości, w 1935 roku, doczekała
się statusu i praw akademickich wyższej
uczelni. Tak długo trwały ambicjonalne próby zrównania praw Wszechnicy
z innymi uczelniami. Wieloletni rektor

fot. za: „Architektura i budownictwo, 1929 nr 3, s. 98

fot. Hanna Faryna-Paszkiewicz

uczelni, prof. Teodor Vieweger postawił
sobie na punkt honoru osiągnięcia statusu akademii.
Do chwili otwarcia imponującego
gmachu na Ochocie kursy prowadzono w siedzibie przy ul. Śniadeckich 8,
w siedzibie gmachu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Działy nauczania
obejmowały problematykę matematyczno-przyrodniczą, humanistyczną, nauk
politycznych, społecznych i wiedzy pedagogicznej. W chwili otwarcia nowego gmachu zakres kursów poszerzono o studium
migracyjno-kolonialne, kurs wiedzy o Polsce dla obcokrajowców oraz dokształcające
kursy dla nauczycieli szkół zawodowych.
Otworzono także filię uczelni w Łodzi.
W 1929 roku w ławkach Wszechnicy swąwiedzę poszerzało 694 słuchaczy, w tym
270 kobiet. Bibliotekę zasilały dary i testamentowe zapisy. Wolna Wszechnica
otwarta była w pierwszej kolejności dla
starszych wiekowo słuchaczy, nie mniej
była też szansą dla maturzystów, których
zapisywano w połowie września, a więc po
zamknięciu list na dziennych uczelniach.
Monumentalny budynek był ważnym
krokiem w zamierzeniu upowszechnienia dostępu do wiedzy. Statystyki mówią
o znacznym procencie słuchaczy pocho-
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dzenia chłopskiego i robotniczego. Dziś
ogromny budynek pod adresem Banacha
12 pierwotnie zajmował działkę określoną
jako „skrzyżowanie trzech ulic: Opaczewskiej, Pasteura i Wolnej Wszechnicy”.
27 stycznia 1929 roku wykładem profesora fizyka Ludwika Wertensteina
pt. „Obrazy atomów”, z udziałem Ignacego Daszyńskiego i prezydenta Zygmunta Słomińskiego rozpoczęto działalność
Wszechnicy na Ochocie. Uczelnia rozwijała się, na 1940 rok planowano uroczyste
obchodu 35-lecia Wszechnicy.
Monumentalny, ciężki w wyrazie projekt Pawła Wędziagolskiego nawiązywał
do ówczesnych tendencji w projektowaniu gmachów szkół. Masywne ściany, o topornych proporcjach, niewielkich oknach
i silnie zaznaczonych odrzwiach przypominały ponure urzędy. Były solidne, ale
jednocześnie na swój sposób odpychające.
Elementy neobaroku: rustyka i boniowane naroża, przerwane nadłucza okien,
kartusze, attyki, kostkowe gzymsy, nadawały gmachowi późnobarokowej powagi,
sugerując raczej pomieszczenia klasztoru
o ścisłej regule niż „wolnej” wszechnicy.
Obecnie nie trudno dostrzec, jak pierwotny gmach wtopiony został w rozbudowana strukturę wieloskrzydłowego
gmachu. 90-letnią dziś realizację projektu
Pawła Wędziagolskiego różni forma, ale
i barwa tynku, gdzie niegdzie odpadającego od ceglanej ściany. Po prawej stronie
od wejścia w zimowym słońcu złocą się
litery pamiątkowej tablicy: na kilku kartkach o zawijających się rogach kaligraficznym pismem upamiętniono pierwotny cel
budynku i jego okupacyjne losy

fot. Hanna Faryna-Paszkiewicz
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temat miesiąca

MATKA BOSKA LATYCZOWSKA
NA WARSZAWSKIEJ OCHOCIE
Kościół przy pl. Narutowicza jest najbardziej znaną budowlą naszej dzielnicy.
Nosi on wezwanie Niepokalanego Poczęcia NMP, ale mieszkańcy Ochoty zwą go
zwykle kościołem św. Jakuba, gdyż jest on
siedzibą parafii św. Jakuba Apostoła.
Autorem projektu świątyni był Oskar
Sosnowski, późniejszy profesor Politechniki Warszawskiej. Kamień węgielny położono 24 września 1911 r. i rozpoczęto
budowę, którą przerwała I wojna światowa. Budowę kontynuowano w okresie
międzywojennym, ale później przyszły
zniszczenia II wojny światowej.
Po I wojnie światowej w Warszawie
znalazł schronienie cudowny obraz Matki Bożej Latyczowskiej – Pani Wołynia
i Podola. Latyczów położony na Podolu
w dawnym woj. kamienieckim, obecnie
w obwodzie chmielnickim na zachodniej
Ukrainie, był niegdyś miastem powiatowym. Jego dzieje są typowe dla Kresów
– ciągłe najazdy i zniszczenia. Pierwszy,
drewniany kościół powstał tu już w 1439
r. Obecną, murowaną świątynię wznieśli
w latach 1606-1638 dominikanie. Oni też
przywieźli z sobą obraz Matki Bożej pobłogosławiony przez papieża Klemensa
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VIII. Jest to kopia bardzo znanego (również w Polsce) obrazu Matki Boskiej Śnieżnej, znajdującego się w Rzymie w bazylice
Santa Maria Maggiore.
Obraz w Latyczowie zasłynął cudami.
Wojny z Kozakami i Tatarami spowodowały przeniesienie obrazu do Lwowa, gdzie
w kościele Bożego Ciała pozostawał przez
76 lat. Do Latyczowa wrócił w 1722 r.,
a 4 października 1778 r. odbyła się uroczysta koronacja za zgodą Piusa VI. Koronacji
dokonał biskup bakoński (Mołdawia) Rajmund Jezierski. Po rozbiorach Latyczów
znalazł się w zaborze rosyjskim. W 1832
władze carskie skasowały klasztor, ale
pielgrzymki do cudownego obrazu trwały nadal, chodzili na nie zarówno katolicy,
jak i prawosławni. W 1854 r. kościół w Latyczowie spłonął, cudowny obraz jednak
ocalał. W czasie I wojny światowej obraz
był ukrywany w Winnicy i w sanktuarium
w Pietniczanach. Do Latyczowa wrócił
w 1917 r. Po raz ostatni odprawiono przed
nim Mszę Świętą 14 czerwca 1920 r. Zbliżała się ofensywa Armii Czerwonej i ostatni
proboszcz Latyczowa, ksiądz Franciszek
Szymkus przewiózł obraz do Warszawy.
Umieszczono go w tymczasowej siedzibie arcybiskupa Edwarda Rappa, metropolity
mohylewskiego.
Arcybiskup ten, wcześniej aresztowany przez
Rosjan, został przez stronę polską wymieniony
za znanego komunistę
Karola Radka, bliskiego
współpracownika Lenina i Stalina. Rezydencją
arcybiskupa Rappa było
wówczas
gimnazjum
Towarzystwa Oświatowego im. Cecylii Plater-Zyberkówny
przy
ul. Pięknej 24. Obraz
umieszczono w kaplicy
gimnazjalnej.
Aktywnie działający
w Warszawie Związek
Kresowiaków postanowił znaleźć dla cudownego obrazu bardziej
godne miejsce. Wybór
padł na kościół przy
pl. Narutowicza. Wzniesiono przy nim Kaplicę Kresową, w której
fot. Przemysław Pilich
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umieszczono trzy witraże – dzieło artystki Bardzińskiej. Witraże te symbolizowały Kresy Wschodnie, a przedstawiały
św. Michała Archanioła z mieczem – patrona całej Rusi, św. Zofię – patronkę Podola
i św. Jacka – patrona Wołynia. Witraże
wykonała krakowska firma „Żeleński”.
Gdy Kaplica Kresowa była gotowa
okazało się, że cudownego obrazu Matki
Bożej Latyczowskiej w Warszawie już nie
ma. Umieszczono więc jego kopię.
Oryginalny obraz wrócił na Kresy, nie
mógł jednak wrócić do Latyczowa, gdyż
ten znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. W latach 1933-1935 obraz
znajdował się w kościele św. Trójcy w Lubomlu, a następnie przez 10 lat w katedrze
w Łucku. W 1945 r. został przywieziony
do Polski i umieszczony w kaplicy Domu
Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Lublinie, gdzie do dziś się znajduje. Jak widać
jest to obraz „wędrujący”, co było zjawiskiem powszechnym na terenie wiecznie
niespokojnych Kresów.
Kościół przy pl. Narutowicza został
mocno zniszczony w czasie II wojny światowej. Spłonęły dachy, częściowo zawaliły się sklepienia, z wyposażenia wnętrza
ocalał m.in. krzyż z XVIII w. oraz kopia
obrazu Matki Bożej Latyczowskiej. Przestała istnieć Kaplica Kresowa. Po odbudowie kościoła w jej miejscu urządzono
Kaplicę Pana Jezusa, a kopię cudownego
obrazu umieszczono na jednym z filarów
nawy głównej, po prawej stronie, blisko
prezbiterium. Często widać tu modlących
się wiernych, wokół obrazu wiszą wota,
co świadczy o istniejącym do dziś kulcie.
8 grudnia 2001 r. obraz ten został poświęcony przez biskupa pomocniczego warszawskiego Tadeusza Pikusa.
Przenieśmy się myślami jeszcze raz do
Latyczowa. W 1933 r. Rosjanie zamienili
tamtejszy kościół na magazyn. Gdy powstała wolna Ukraina, w 1989 r. zwrócono
kościół katolikom, którzy go wyremontowali i po 1992 r. umieszczono w ołtarzu
głównym kopię cudownego obrazu Matki
Bożej Latyczowskiej. Tak więc, cudowny
obraz Matki Bożej Latyczowskiej znajdujący się obecnie, jak już wspomniano,
w Lublinie ma dwie kopie: jedną – w Warszawie na Ochocie, drugą w Latyczowie
na Ukrainie.

Przemysław Pilich

sylwetka miesiąca

„PO CO PANI CHODZI W GÓRY?”
– KILKA SŁÓW O KINDZE BARANOWSKIEJ,
OCHOCKIEJ HIMALAISTCE
Wejherowa w Tatry dotarła dopiero przed
maturą na wycieczce szkolnej. Późniejszy
pobyt na praktyce studenckiej w Zakopanem, gdy była studentką geografii na
Uniwersytecie Gdańskim kompletnie odmienił jej życie, zakochała się w górach
i zaczęła się wspinać. Zdobyła do tej pory
sześć ośmiotysięczników.

Nasza dzielnica ma to szczęście, że
krzyżują się tutaj trasy, którymi chodziła
wybitna himalaistka Wanda Rutkiewicz.
Teraz chodzi nimi Kinga Baranowska.
W pokoju 116 w Instytucie Maszyn Matematycznych przy ulicy Krzywickiego jest
tablica marmurowa poświęcona Wandzie
Rutkiewicz, która pracowała tam jako inżynier elektronik. Teraz uśmiecha się do
odwiedzających komputerowe laboratorium, w którym przed laty pracowała,
z pełnych uroku fotografii z Himalajów
zadedykowanych kolegom z pracy.
Wanda Rutkiewicz jest dla Kingi wielkim autorytetem i wzorem do naśladowania. Szczyt w Himalajach Kanczendzonga
zdobyty przez Kingę w 2009 r., był miejscem, gdzie zaginęła ta wybitna polska
himalaistka. Kinga jako zwyciężczyni
wróciła na Ochotę. Szczyt zadedykowała Wandzie Rutkiewicz, o której myślała
podczas podejścia i to dodawało jej sił.
***
Droga Kingi w Himalaje jest dziwna.
Jako Kaszubka pochodząca z Łebna koło

fotografie Kingi Baranowskiej:
www.kingabaranowska.com

2003 – Czo Oju, 8201 m.
2006 – Broad Peak, 8048 m.
2007 – Nanga Parbat, 8125 m.
2008 – Dhaulagiri, 8167 m.
2008 – Manaslu, 8156 m.
2009 – Kanczendzonga, 8598 m.
Wiosną planuje ponowny atak na
szczyt Szisza Pangma, od którego musiała odstąpić we wrześniu 2009 r. z powodu
załamania się pogody. Jeżeli zobaczymy
Kingę naszą sąsiadkę trenującą biegi i jazdę rowerem po Ochocie, uśmiechnijmy się
do niej i życzmy jej szczęścia. Na pewno
tym razem wszystko się uda.
***
Dzięki Internetowi świat się zrobił
mały. Reportaże i filmiki nadawane z Himalajów przez Kingę bardzo szybko trafiają na jej stronę www.kingabaranowska.
com. Tam właśnie znajdują się opisy jej
wypraw. Co parę dni pojawiają się nowe
informacje:
Przygotowania.
Zdobycie funduszy (często to najtrudniejszy punkt).
Podróż.
Aklimatyzacja.
Podchodzenie do szczytu.
Atak szczytowy – zwycięstwo.
Zejście (Kinga twierdzi, że to jest bardzo
trudny etap wyprawy).
Powrót.

[...] głos od zimnego wiatru, ale [...] jestem
szczęśliwa. Czeka mnie trudne zejście do
bazy z obozu IV. Górę dedykuję Wandzie
Rutkiewicz. Więcej informacji – jak zejdę
do bazy.”
Przeglądając Internet natrafiłem na
zdanie, które powinno być odpowiedzią
na natrętne pytanie zadawane Kindze:
„Po co Pani chodzi w góry?”. – „Bo tam
jestem szczęśliwa.” – ten wpis pewnej internautki, moim zdaniem, odpowiada za
Kingę.
***
Kinga Baranowska... Jeżeli mam przed
sobą jakieś trudne zadanie w życiu i myślę, że temu nie podołam to myślę o niej,
dziewczynie tak filigranowej i delikatnej,
będącej dla mnie równocześnie wzorem
radzenia sobie z trudnościami.
Jerzy Słomczyński

Jej opisy są tak barwne, pełne szczegółów, że warto do nich zajrzeć nawet długo
po wyprawie. Jej pióro jest bardzo autentyczne i emocjonalne, a przecież często
pisze wielce wyczerpana. Kinga musi być
bardzo obowiązkowa i dobrze zorganizowana, skoro dba o systematyczne uzupełnianie dziennika. Jaka jest piękna i zadbana nawet w trudnych warunkach górskich
przekonujemy się z licznych jej zdjęć na
tej stronie.
18 maja 2009 Kinga wpisała czerwonymi literami o Kanczendzondze:
„Jestem po. Na szczycie stanęłam
późno. Góra niewyobrażalnie trudna
i wymagająca, dla mnie najtrudniejsza ze
wszystkich, na których do tej pory byłam.
Jestem ekstremalnie zmęczona, straciłam
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OKO/filie
SALON PRACY TWÓRCZEJ
„PREZENTACJE”
Jerzy Stefan Tutaj

ZIMOWY WIECZÓR
NA FRETA
Księżyc rozprostował grzbiet
Podkręcił wąsa
Ułożył się wygodnie w hamaku
Między wieżami kościołów

KONKURS LITERACKI „OKO 2010”
Szanowni Państwo, Ośrodek Kultury Ochoty ogłasza konkurs literacki „OKO 2010”,
którego motywem przewodnim są słowa Ignacego Krasickiego: „Tego imię za życia wypisane jest w niebie, komu chlebem powszednim jest ofiara z siebie”. Przedstawiając Państwu ten pomysł, dołączamy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z zasadami udziału i przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym
twórczością literacką. Życzymy zadowolenia z pracy twórczej.
Organizatorzy
Biuro organizacyjne:
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa
tel. 22 822 74 37; 22 822 48 70
e-mail: oko@oko.com.pl
danuta.wajszczyk@oko.com.pl

Puścił oczko gwiazdom
Dogadał się z chmurami
Połową mocy świeci
Oszczędza zdrowie
Na czarną godzinę
W perłowej poświacie
Pada mokry śnieg
Z deszczem pod rękę
Ostatniego króla nocy zwodzi
Po zziębniętym bruku
Rozsypały się korale podków
Kaszlem i dymem z papierosa
Spóźnia się dorożka
Z parasolem rozpiętym
Przemyka między
Grzbietami kamienic
Które pod prysznicami nieba
Prężą się ciepłem podskórnym
Wysyłają wodospadami rynien
Nadmiar wody
Na pewną śmierć lub życie
Do Wisły
Okna ziewają
By nagłym skurczem
Przymknąć powieki i zniknąć
Z ostatnim podskokiem wyłącznika
Jerzy Stefan Tutaj – jeden z pierwszych
bukinistów w Warszawie, z zamiłowania
bibliofil i filozof, twórczością poetycką zajmuje się od pięciu lat. Czynnie
uczestniczy w warsztatach literackich
prowadzonych przez znanego krytyka literackiego Stefana Jurkowskiego
w Dzielnicowym Klubie Seniora „Ochota” przy ul. Słupeckiej 4.
W 2008 r. został wyróżniony, a rok później w 2009 otrzymał pierwszą nagrodą
w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Seniorów „Teraz My”. W październiku
2009 r. jego wiersze w konkursie literackim „Moja pierwsza miłość” organizowanym przez Biblioteki Ochockie z okazji Dni Seniora, zdobyły pierwszą nagrodę. Otrzymał Asa Ochoty, wyróżnienie
za twórczość literacką.
Myślę że jeszcze nieraz spotkamy się
z twórczością Jurka Tutaja, doczekamy
się także bogatego zbioru jego poezji.
Janina Pytka
koordynator Salonu Pracy
Twórczej „Prezentacje”
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REGULAMIN konkursu literackiego „OKO 2010”
1.
		
		
2.
		
		
		
·		
		
3.
		
		
4.
		
		
		
5.
		
6.
7.
		
		
		
		
		
8.
9.
10.
		
11.
		
12.
13.
14.
		
15.
		
		
		
		
16.
		
17.
		

Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy wszystkich
zainteresowanych mieszkańców Warszawy i okolic mających
nie więcej niż 30 lat.
Konkurs obejmuje różne gatunki literackie.
Można składać:
– zestawy wierszy – 5 wierszy;
– utwory prozą lub fragmenty utworów – do 3 stron maszynopisu;
– utwory o charakterze krytycznoliterackim – do 3 stron maszynopisu.
(1 znormalizowana strona maszynopisu – 1 800 znaków ze spacjami).
Termin składania prac upływa z dniem 31 marca 2010 r. (obowiązuje
data dotarcia przesyłki do adresata, ewentualnie data
stempla pocztowego).
Przesyłki należy kierować na adres:
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa
informacje: tel. 22 822 48 70, 22 822 74 37, e-mail: oko@oko.com.pl
danuta.wajszczyk@oko.com.pl.
Prace należy dostarczyć w formie elektronicznej na dyskietce
lub CD-romie w formacie MS Word.
Należy nadsyłać tylko utwory wcześniej niepublikowane.
Nadesłane utwory powinny być zamknięte w zaklejonej kopercie opatrzonej
wyłącznie godłem. Do utworów należy dołączyć drugą oznaczoną godłem
kopertę z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, telefon, e-mail)
oraz oświadczenie podpisane przez uczestnika konkursu następującej treści:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Kultury
Ochoty moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu”.
Prace oceni powołane przez Organizatora Jury konkursu.
Najlepsze utwory zostaną nagrodzone i opublikowane.
Pula nagród wynosi 2 500 zł. Poza tym przewidziana jest nagroda
specjalna dla autora utworu związanego z chlebem.
Organizator zastrzega sobie prawo do redakcji i dokonania
skrótów do publikacji wybranych prac lub ich fragmentów.
Uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w maju 2010 r.
Nadesłane prace pozostają w dyspozycji Organizatora i nie będą odsyłane.
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z nieodpłatnym
przekazaniem praw autorskich i majątkowych do nadesłanego utworu.
Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika konkursu lub jego przedstawicieli ustawowych wszystkich
warunków niniejszego regulaminu, a także z ich oświadczeniem,
że nadesłana praca jest wolna od wad prawnych, a w szczególności
praw osób trzecich.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą
prowadzenia konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z przyczyn
od siebie niezależnych.

OKŁADKA-ZAGADKA

Co przedstawia okładka? Czyj to pomnik i kto jest jego autorem? Na odpowiedzi czekamy 10 lutego w godz. 16.15-16.30 pod numerem telefonu 22 668 70 38.
Dla osoby, która podada poprawną odpowiedź czeka zaproszenie na kawę dla
dwóch osób do kawiarni Stara Ochota na ul. Glogera.
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OKO/filie
CHIŃSKIE MALARSTWO TUSZEM PĘDZLEM I TUSZEM – KURS

OKO NA SALSĘ

Pełne harmonii, prostoty i poezji malarstwo chińskie jest bardzo satysfakcjonującym i odprężającym zajęciem. Podczas kursu można malowaĆ sporządzonym samodzielnie tuszem, zauważyć jak wiele dla kompozycji obrazu znaczy
każdy gest, poznać zasady jakimi kierowali się chińscy mistrzowie 2500 lat temu.
Zapraszamy do Magazynu Sztuk, ul. Filtrowa 62, dom. 230, tel. 22 659 43 37.

Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na
zajęcia „Salsa dla początkujących”.
Odbywają się w niedziele w godz.
19.30-20.45 w OKO ul. Grójecka 75. Początek zajęć: 21 lutego 2010. Odpłatność: 80 zł za 4 zajęcia.

czas trwania zajęć: 2 godziny/tydzień, koszt: 120,0 zł/miesiąc
prowadząca: Izabela Zalewska-Kantek
materiały: papier ryżowy,chiński tusz i farby, pędzle i inne niezbędne
materiały dostarcza prowadząca

DECOUPAGE NA RADOMSKIEJ
Zapraszamy do Centrum Artystycznego „Radomska 13”. Podczas trzygodzinnego spotkania dowiesz się, jak przygotowywać przedmiot do metamorfozy, jakich
preparatów używać, jak komponować motywy, jak przyklejać, malować oraz
wykańczać prace. Pracę, którą wykonasz, zabierasz do domu. To wszystko w ramach Vademecum Sztuki Użytkowej, czyli warsztatów dla młodzieży i dorosłych.
Warsztaty poprowadzi Wiesława Skupińska. Zapewniamy wszystkie potrzebne do
pracy materiały, miłą atmosferę oraz kawę i herbatę. Liczba miejsc ograniczona.
27 lutego 2010 (sobota), godz. 10.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
Vademecum Sztuki Użytkowej – „Decoupage”
zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13” ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56, koszt: 40 zł (materiały wliczone w cenę)

POCZTÓWKA ZE ŚWIATA

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Gdy dookoła zaczerwienią się setki walentynkowych serduszek, my możemy
zabłysnąć własnoręcznie przygotowaną
kompozycją kwiatową dla ukochanej
osoby. W trakcie warsztatów wykonamy
ozdoby zarówno z całych kwiatów, jak
i z ich płatków. Zastosowanie drucików,
perełek i innych florystycznych dodatków, pozwoli stworzyć różnorodne i – co
najważniejsze – niepowtarzalne aranżacje. Zapraszamy.
13 lutego 2010 (usup ), godz. 10.00
„Walentynki”
Centrum Artystyczne Radomska 13, ul.
Radomska 13/21
koszt: 60 zł; liczba miejsc ograniczona

Wszystkich, którzy lubią podróżować z nami zapraszamy na wyprawę do Indii. Wystąpi Kinga Malec – miłośniczka kultury Indii, tancerka zespołu tańca
indyjskiego Alapadma, instruktorka tańca kathak i bollywood w szkole tańca
Alapadma oraz Viryavan Dasa Adhikari – światowej klasy muzyk z Bostonu
z międzynarodowym zespołem BhaJam Band. Zapraszamy
11 lutego 2010 (usupełnij), godz. 18.00
Tańce i Muzyka Indii
Centrum Artystyczne Radomska 13, ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

FERIE Z PIRATAMI!
W te ferie zimowe czeka na dzieci z Ochoty wiele atrakcji. Jedną z nich będzie
gra fabularna „Skarby Błękitnego Miasta”. Pod opieką doświadczonych animatorek z Ośrodka Kultury Ochoty dzieci przeniosą się do podwodnego świata skarbów, zagadek i przygód. Gra będzie miała formułę podchodów, a jej
uczestnicy będę musieli odwiedzić wszystkie stacje, które zostaną utworzone
na terenie Blue City. Gra przeznaczona jest dla dzieci od 7 do 14 roku życia,
które dobiorą się w 2-3 osobowe drużyny. Liczna miejsc ograniczona! Więcej
informacji: agnieszkamatan@gmail.com. Serdecznie zapraszamy!
10 lutego 2010 (środa), godz. 14.00-17.00
„Skarby Błękitnego Miasta” – gra
Blue City, Al. Niepodległości 179

NOWY CYKL RANDW – „W ŚWIECIE KOLORÓW”
Zapraszamy dzieci i rodziców na nowy cykl spotkań rodzinnych pt. „W świecie
kolorów”. Każde z sześciu spotkań poświęcone będzie innym barwom, będziemy
ich szukać w naszym otoczeniu, będą też inspirować nasze zabawy.
Tematy i terminy:
30 stycznia 2010
20 luty 2010
27 marca 2010
17 kwietnia 2010
29 maja 2010
12 czerwca 2010

– Czarno na białym
– Czerwone szaleństwo
– Żółty jak wielkanocny kurczaczek
– Zielono mi
– Niebieskie migdały
– Tęczowy początek wakacji

Spotykamy się w soboty o godz. 11.30. Jak zawsze pamiętaj o odebraniu bezpłatnych zaproszeń w środę lub czwartek poprzedzające spotkanie.
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17, tel. 22 823 04 32
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IMPRESJE ZIMOWE
NA RADOMSKIEJ
Wystawa autorska przygotowana przez
Marię Hoffman, zaprezentuje nie tylko instalacje florystyczne, ale przede
wszystkim będzie próbą, przekazania
ulotnych zjawisk zimowych.
Maria Hoffman uprawia tkaninę artystyczną, malarstwo i rzeźbę. Jest także
projektantką wnętrz i ogrodów, florystką, animatorką kultury oraz autorką artykułów do „Przyrody Polskiej”
w Biuletynie Eko-Edukacyjnym. Wernisaż
wystawy odbędzie się 18 lutego 2010,
w czwartek, o godz. 18.00 w Centrum
Artystycznym „Radomska 13”. Dla
wszystkich przybyłych w tym dniu, autorka przygotowuje „małą niespodziankę”. Wystawa potrwa do 6 marca. Serdecznie zapraszamy!
18 lutego 2010 (czwartek), godz. 18.00
„Impresje zimowe” – wernisaż wystawy
prac Marii Hoffman
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13
wstęp wolny
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DK Rakowiec”
”

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
„BROMBOLANDIA 2010”
POD PATRONATEM MACIEJA WOJTYSZKi
Przed nami IV edycja festiwalu „Brombolandia”. Nim powiemy o nowych konkursach,
zatrzymajmy się jeszcze na chwilkę przy konkursach III edycji festiwalu. Do każdego
z konkursów festiwalu trzeba było przeczytać przynajmniej jedną książkę współczesnego
polskiego autora. Dopiero wtedy dzieci i młodzież mogły wziąć udział w jednym z trzech
konkursów: plastycznym – kontynuując historię książki w formie komiksu, na audiobook
– nagrywając fragment książki na nośniku elektronicznym lub w teatralnym na inscenizację współczesnego polskiego autora. Konkursy wymagały ich zaangażowania, podjęcia tematu książki i jego interpretację. Uczestnicy po raz kolejny udowodnili, że potrafią
stawiać czoło ambitnym zadaniom oraz lubią przesuwać granice swojej wyobraźni.
W III edycji „Brombolandii” uczestniczyło 430 osób z całej Polski, niektórzy z nich wzięli
udział w więcej niż w jednym konkursie. Uczestnikom oraz ich opiekunom z całego serca
dziękujemy i gratulujemy podjęcia wyzwania!

Ta frekwencja na festiwalu nie byłaby możliwa bez dobrych patronów wspierających nas w większości od samego początku
pierwszej edycji. Są to: Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska
Sekcja IBBY, Cogito – wydawca czasopism Victor Junior, Victor Gimnazjalista, Biblioteka Publiczna Dzielnicy Ochota m.st.
Warszawy, portale internetowe – Qlturka.pl, Bromba.pl, Republikadzieci.pl, w tym roku przybyli Radio Euro oraz Fundacja
Mama, Tata & Myself. Wszystkim patronom i przyjaciołom festiwalu „Brombolandia” również serdecznie dziękujemy i liczymy
na współpracę przy nadchodzącej edycji „Brombolandii”.
W IV edycji „Brombolandii” ogłaszamy trzy nowe konkursy:
plastyczny „Czytanie jest OK” – plakat, ulotka lub inny projekt graficzny
promujący czytelnictwo;
literacki „Młodzi Marzyciele” – krótki tekst teatralny, opowiadanie, wiersz;
teatralny „Scena 21” – inscenizacja współczesnego polskiego autora;
Szczegóły znajdziecie niebawem na stronie www.rakowiec.art.pl
oraz na www.oko.com.pl.
Wspólnie z patronom festiwalu – Maciejem Wojtyszką – zapraszamy i gorąco namawiamy do udziału w tegorocznych konkursach i powtarzamy za patronem: „Twórczość jest wartością, postawa twórcza jest postawą szlachetną. Ludzie powinni być
twórczy nawet w najdrobniejszych sprawach”.
Grażyna Zaczek, Anita Szaboova
„Brombolandia” jest dla młodych twórców okazją do spotkania, ale też przedsmakiem konkurencji, konfrontacji z rówieśnikami, porównań i wyciągania wniosków. Jak to zwykle z pasjami bywa – część z nich pozostaje, domaga się rozwoju, część zaś
jest efemeryczna, chwilowa. Młodzi twórcy, których oglądaliśmy na scenie Domu Kultury „Rakowiec” mają jeszcze czas, żeby
rozważyć przyszłość własnych prób i zmagań teatralnych. „Brombolandia” na pewno pomoże im odnaleźć tę tożsamość
i wzbogaci, nawet jeśli nie wszyscy uczestnicy staną się w przyszłości dorosłymi artystami. Festiwal na Rakowcu udowadnia,
jak potrzebny młodzieży jest teatr. – Michał Walczak, juror teatralnego konkursu III edycji „Brombolandii”

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Projekt jest propozycją na owocne spędzenie wspólnego czasu rodzica z dzieckiem. Zapraszamy na tematyczne warsztaty plastyczne prowadzone przez doświadczonych instruktorów – plastyków. Każde spotkanie zakończone jest prezentacją programu artystycznego (spektakl teatralny, koncert itp). Wszystkie spotkania odbywają się w godz. 12.00-15.00. Wstęp wolny.
Odkryjcie oraz rozwińcie predyspozycje i zdolności artystyczne Waszych dzieci!

Terminy i tematy
warsztatów na rok 2010:
14 lutego „Walentynka dla...”
14 marca „Magia teatru”
11 kwietnia „Zaczarowany ogród”
9 maja „Czarno-biało”
19 września

„Z wiejskiego podwórka”

10 października „Smoki, Gryfy, Trole,
		 Krasnoludy”
7 listopada „Skarby jesieni”
5 grudnia „W mojej szopce”
Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa
tel. 22 823 66 72, www.rakowiec.art.pl

12

58 02/2010 OCHOTNIK

Radomska 13”

”

WSPOMNIENIE O KS. JÓZEFIE TISCHNERZE
Księdza poznałam w 1991 r. w czasie
konkursu Muzyk Podhalańskich w Nowym Targu. Jako studentka pierwszego roku etnologii zapowiadałam występujące kapele. W połowie imprezy
podbiegły do mnie podekscytowane
dwie gaździnki, żony prezesów Związku Podhalan1: „Przysed ks. Tischner,
przywitojze go, ino tak porządnie”. Nie
zdając sobie wtedy dokładnie sprawy
kogo mam przywitać, powiedziałam
krótko. „Witomy piyknie nasego ostomiyłego jegomościa, bace z Łopusnej, co se do nos przysed. Zostońcie
z nami, a nie będziecie załować.” I po
tej zapowiedzi ksiądz podszedł do mnie
i zapytał: „Cyja ześ ty dziywce?” A ja na
to: „Mamina”. I tak się zaczęło.
Potem były spotkania w czasie lokalnych i regionalnych podhalańskich
uroczystości, poprzedzone niemalże
zawsze celebracją mszy św. z homilią
w gwarze, prelekcje i wieczornice –
„posiady” organizowane przez Związek Podhalan, folklorystyczne konkursy
i przeglądy, wykłady w Krakowie i
wreszcie odwiedziny w domu w Łopusznej. Każde spotkanie z księdzem
było dla mnie ważnym wydarzeniem,
kreśliło nowy horyzont, było jak powiew
rześkiego powietrza. Ksiądz rozdawał
hojnie swoją pogodę ducha, mądrość,
dobry humor, a przy tym zachęcał do
namysłu, podsuwając delikatnie pytanie: „Po co zyjes i jak?” Nie ukrywam,
byłam dumna, że znam księdza Tischnera, cenionego duszpasterza i znanego filozofa, a nade wszystko wspaniałego człowieka, który dla wielu Podhalan

był „góralskim jegomościem”, bądź po
prostu szkolnym Józkiem z Łopusznej.
Ksiądz mimo wielu zajęć i obowiązków,
wynikających z posługi duszpasterskiej,
jak i pracy naukowej, znajdował czas
dla „swoich górali”. Czuł się związany z
Podhalem, kochał tę ziemię, ludzi na niej
żyjących i ich kulturę. To był jego mały
świat, w którym jak sam wyznał, rosła
jego dusza: „Młodość mojom miołek w
Łopusnej. Dwa kroki od Dunajca. Po drugiej stronie wody kościółek drewniany,
góralskimi pociórzami wyłozony, jakby
jakom łąką. A troche dalej dworek, co
w nim ukrywol się Seweryn Goszczyński
po listopadowej potrzebie [...] Wśród
takich drzew i takich cieni rosła moja
dusa. [...] Jest prowda w ludziach gór.
Siedzi w ich dusach, sercach. Mowa góralsko tom prowde wydobywo na jaw
i pokazuje tym, co jom fcom rozumieć.”2
Z Łopuszną, niewielką miejscowością
leżącą kilka kilometrów na wschód od
Nowego Targu, związał swoje życie
na zawsze. Tu miał „swój kąt”, góralski
dom, do którego powracał z Krakowa.
Tu często gościł przyjaciół z dalekiego
i bliskiego świata – wykształconych panów z dolin i górali z różnych zakątków
Podhala, no i oczywiście sąsiadów zza
miedzy. Swoją troską obejmował całe
szerokie Podhale, ze Spiszem, Orawą
i Ziemią Pienińską, czemu dał wyraz
swym zaangażowaniem w podhalański ruch regionalny. Interesował się
i fascynował duchową spuścizną Podhala. Znał świetnie literaturę regionalną, twórczość miejscowych poetów
i gawędziarzy.

Dr Stanisława Trebunia-Staszel
rodem z Białego Dunajca, „ukochana góralka”
ks. Józefa Tischnera, jest etnologiem, pracuje
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się kulturą ludową Polski i regionów karpackich. Autorka
książki „Śladami podhalańskiej mody” – studium
z zakresu historii stroju górali podhalańskich.

Upłynęło już prawie dziesięć lat od
śmierci księdza i z każdym rokiem, uświadamiamy sobie jak wielkim darem był
dla nas. I wciąż odkrywamy na nowo
myśli, które zostawił w swoich pracach.
Dla nas, górali, z tych myśli płynie swoisty
testament księdza, by nie zatracić podhalańskiej tradycji i kryjącej się w niej
prawdy o człowieku, „bo góralszczyzna
jest piękna nie przez to, że jest góralska,
ale przez to, że jest ludzka”.
dr Stanisława Trebunia-Staszel
1) Związek Podhalan – podhalańska organizacja
regionalna utworzona w 1919 r., zajmująca się m.in.
ochroną i propagowaniem podhalańskiej tradycji.
Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 6000 członków, i posiada swe oddziały w niemalże wszystkich
podhalańskich miejscowościach.)
2) Fragment listu ks. J. Tischnera do Janiny Kedron,
druk. „Orzeł Tatrzański”, vol. 38, nr 2:1985.

ks. Józef Tischner (1931-2000)
Ksiądz, filozof, nauczyciel, pisarz, eseista, profesor Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie, współzałożyciel Instytutu Nauk o Człowieku
w Wiedniu. Zaangażowany w ruch „Solidarności” i uważany za jej nieformalnego kapelana. Wspierał rozwój kultury góralskiej, m.in. przez wygłaszanie kazań w gwarze oraz przez swoją „Historię filozofii po góralsku”. (za: SIW Znak, www.tischer.pl)

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
W tym roku przypada 10. rocznica śmierci ks. Józefa Tischnera – intelektualisty, filozofa katolickiego, a przede wszystkim górala. Jego postać przybliży nam dr Stanisława Trebunia-Staszel. Będzie mówić o spotkaniach ks. Tischnera z góralami,
o jego fascynacjach góralszczyzną i podhalańską tradycją, głównie pieśnią, podaniami i gawędami oraz o jego góralskich rozważaniach inspirowanych twórczością
K. Przerwy-Tetmajera. Będzie to opowieść o góralskiej pieśni, w której odbija się
prawda o życiu człowieka. Wszystko ilustrowane muzyką i śpiewem w wykonaniu
zespołu „Regle” z Poronina. Pytomy piyknie, przydźcie ku nom!
Wioletta Obuchowska
20 lutego 2010 (sobota), godz.18.00
„Góralskie chodnicki księdza Józefa Tischnera”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56, www.radomska13.art.pl, wstęp wolny
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KONKURS
Ks. Józef Tischner publikował także
pod pseudonimami. Proszę podać jeden z nich. Na odpowiedź czekamy
10 lutego w godz. 15.42-16.00 pod numerem telefonu 22 668 70 38. Dla osoby, która poda poprawną odpowiedź
mamy jedno podwójne zaproszenie na
spektakl „Filozofia po góralsku” wg ks.
Józefa Tischnera do Teatru Studio 14 lutego 2010 (niedziela), godz. 19.30; reżyseria, scenariusz i wykonanie: Irena
Jun, Wiesław Komasa.
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ART FRESH FESTIVAL

Festiwal odbędzie się 14 lutego 2010 roku
w godzinach od 11.30 do 20.00 w sali balowej Hotelu Sheraton (w godz. 11.30-12.30
wejście za okazaniem zaproszeń).

AFF organizowany jest przez organizację
American Friends in Warsaw (www.afw.
waw.pl) i ma na celu promocję młodej,
polskiej sztuki w środowisku obcokrajowców
mieszkających na stałe w Polsce (expats).
To wydarzenie artystyczne pomyślane jest
jako festiwal sztuki, w swej formie odnoszący się do corocznych imprez organizowanych na przedmieściach metropolii amerykańskich. Artyści prezentujący swoje dzieła
będą nawiązywali dialog z odbiorcami
– chętnie opowiedzą o sobie i sztuce, jaką
uprawiają, niektórych podpatrzeć będzie można przy pracy, inni, poza prezentacją głównego przedmiotu swojej twórczości, przygotują także mniejsze,
artystyczne wytwory: biżuterię, pocztówki, akwarele, ręcznie malowane, jedwabne chusty itp.
W czasie wystawy będzie można nabyć prace bezpośrednio od artystów.
Dodatkową atrakcją będzie wystawa rysunków uczniów szkół: Amerykańskiej,
Brytyjskiej i Francuskiej, znajdujących się w Warszawie i Konstancinie, którą
oglądać będzie można w holu przed salą balową.
Całe wydarzenie, mimo iż skierowane jest głównie do obcokrajowców mieszkających w Polsce, nie będzie ograniczało się tylko do zaproszonych gości. Od
godziny 12.30 festiwal będzie już całkowicie otwarty dla szerokiej publiczności.
W AFF weźmie udział 40 artystów reprezentujących różne style, szkoły i środowiska artystyczne. Będą to m.in.: absolwenci polskich Akademii Sztuk Pięknych
i Europejskiej Akademii Sztuk, członkowie organizacji artystycznych „Frontu
Sztuki” i Magazynu Sztuk, a także obecni studenci warszawskiej ASP.
Art Fresh Festival jest organizowany społecznie przez członków AFW, a Hotel
Sheraton nieodpłatnie użycza w tym celu największą salę. Młodzi twórcy ze
swej strony zobowiązali się uczynić AFF ciekawą i nowatorską imprezą, która
być może wpisze się na stałe do kulturalnego kalendarza stolicy.

NAMIOT SPOTKANIA
Imię twe jak świętość
ciągle mam na pieczy
by Cię spotkać schodzę
pod powierzchnię rzeczy
pod powłokę zdarzeń
tam, gdzie sens majaczy
przeciw rwistym prądom
w głąb, gdzie nikt nie patrzy
Idę za twym głosem
który mnie poruszył
gdzie jest wszystko jasne
przed oczyma duszy
tam, gdzie wieczne źródło
bije własnym tętnem
tam, gdzie słowo żyć jest piękne.
Zbudowałam namiot
dla mnie i dla ciebie
na bezkresnej ziemi
pod bezkresnym niebem
Zbudowałam namiot
z bólu i z uśmiechu
ze słów pełnych mocy
ze skruchy i z grzechu
Słucham twego głosu,
który mnie poruszył
by cię móc zobaczyć
przed oczyma duszy
abym dostąpiła kiedyś chwili owej
kiedy pod mój namiot
zechcesz schronić głowę.

„FORTY” MAGDALENY ŚWIERCZ
NA RAKOWCU
19 lutego 2010 o godz.19.00 zapraszamy na wernisaż
wystawy malarki Magdy Świercz. Absolwentka warszawskiej (Wydział Grafiki) i krakowskiej (Wydział Malarstwa) Akademii Sztuk Pięknych zaprezentuje cykl
obrazów zatytułowany „Forty”.
Zdaniem Zbigniewa Wałaszewskiego, kulturoznawcy
i medioznawcy: „Magdalena Świercz realizuje klasyczny temat wnętrza i zewnętrza, immersyjnej świadomości »ja« i ekstrawertycznego odkrywania »świata« poza
jednostką. Artystka kolejnymi obrazami wznosi metaforyczne forty jednostkowej egzystencji. Pierwsze spojrzenie widza spotyka na powierzchni obrazu ścianę,
lecz natychmiast skupia się na centralnej szczelinie,
wyrwie w murze, szparze, przez którą widać zagadkowe przestrzenie i obiekty; dal wzywającą do malarskiej
kreacji.” Zapraszamy Państwa do skonfrontowania tej
opinii z własnymi doznaniami.
Grażyna Zaczek
19 lutego 2010 (piątek), godz. 19.00
„Forty” – wernisaż wystawy Magdaleny Świercz
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
wstęp wolny
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Ochota jest moją małą ojczyzną. Tu się urodziłam, tu mieszkam i tu pracuję. Piszę sztuki,
wiersze, piosenki, także śpiewam.
Serdecznie zapraszam Państwa na moją
stronę internetową: www.agatawieczynska.pl, gdzie można dowiedzieć się czegoś
więcej, posłuchać piosenek, poczytać
teksty. Do zobaczenia.
Agata Wieczyńska-Krawiec

www.agatawieczynska.pl

Ochota

I żyli długo i szczęśliwie, czyli zadania
wczesnego okresu małżeństwa
(cz. 2)
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”

Anna Salwa-Ostrowska: Jesteśmy więc
jedną drużyną, gramy do jednej bramki – dążymy do wspólnego rozwiązania,
nie walczymy przeciwko sobie. Celem
jest dobro naszej rodziny. Jesteśmy jedną
drużyną i tylko jednocząc siły, możemy
odnieść sukces w meczu zwanym życiem
rodzinnym.
Drogą do sukcesu, jest uświadomienie
sobie, że wspólne działanie, uwzględnianie interesów i potrzeb wszystkich
członków rodziny, znajdowanie rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie osoby, choć czasem wymaga wysiłku, jest
bardziej opłacalne niż wieczna wojna
o to, czyj scenariusz wydarzeń będziemy
realizować.
Granie do jednej bramki oznacza też
pamiętanie, że nasza nowa rodzina, jest
istotną, jeśli nie najważniejszą wartością i „grupą odniesienia”. Dlatego warto problemy nowej rodziny omawiać
i rozstrzygać przede wszystkim między
sobą, a nie wypracowywać rozwiązania
z rodziną pochodzenia czy przyjaciółmi,
a następnie forsować je bez liczenia się
z poglądami partnera. Pomocne jest też
założenie, że najważniejsza dla nas będzie odtąd rodzina, którą stworzyliśmy
i że będziemy ją stawiać na pierwszym
miejscu, także wobec rodzin pochodze-

nia. Tu istotne jest zwłaszcza stanowcze
ukrócenie wszelkich wrogich działań czy
komentarzy względem partnera, które na
tym etapie niestety się rodzinom pochodzenia czasem zdarzają.
Ja jestem OK i ty jesteś OK – przyjmujemy i uznajemy że oboje jesteśmy
w porządku oboje mamy dobrą wolę,
oboje chcemy znaleźć rozwiązanie i oboje staramy się (najlepiej, jak umiemy)
zrobić to, co uważamy za najlepsze dla
poradzenia sobie z problemami. Założenie to pozwala na czerpanie z pomysłów
współmałżonka, a nie odrzucanie ich już
we wstępnej fazie tylko dlatego, że są tak
różne od naszych.
Szukamy rozwiązania, a nie winnego
zaistniałej sytuacji.
Bardzo pomocne w rozstrzyganiu
sporów, jest przyjęcie, że naszym wspólnym celem jest znalezienie rozwiązania,
a nie osoby winnej zaistnienia problemów. (Chociaż pokusa jest wielka, gdyż
jeśli znajdziemy winnego, to możemy
uznać, że jesteśmy od niego lepsi, bardziej uprawnieni do dostania tego czego chcemy). Gdy partnerzy toczą walkę
i obwiniają się – spór i jego rozwiązanie
przestają być w centrum uwagi, a celem
staje wygranie walki (przypisanie winy,
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osądzenie i ukaranie winnego). W związku z tym spór pozostaje nierozstrzygnięty i o tę samą różnicę zdań „potkniemy”
się kolejnym razem. Tyle, że potkniemy
się obładowani bagażem niechęci, złości
i nieufności, które wynieśliśmy z poprzedniej „sesji” wzajemnego obwiniania.
Beata Chrzanowska: Przyjęcie tych założeń pomaga młodemu małżeństwu stworzyć mocne fundamenty nowej rodziny
– takie, które pozwalają obu stronom czuć
się bezpiecznie i komfortowo w związku
oraz dają nowej rodzinie siłę w konfrontacji z problemami i wyzwaniami, z jakimi
się spotyka. Bez uznania tych założeń, żadne wyrafinowane techniki komunikacyjne
nie będą pomocne, ponieważ każdą z nich
można zmienić w narzędzie kary i walki.
Kiedy para zbuduje mocną i obopólnie
satysfakcjonującą podstawę swego życia
rodzinnego, jest gotowa na zmierzenie się
z radosnym, ale obciążającym etapem pojawienia się Dziecka.

SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. 22 822 24 46, 822 71 68
www.sppp-udr.org
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OKO, FILIE
i „ZIMA W MIŚCIE” 2010
PLAN ZIMA W MIEŚCIE 2010 Dom Kultury „Rakowiec”
31 stycznia (niedziela), godz. 16.00
		
1 lutego (poniedziałek), godz. 12.00-13.30
		
4 lutego (czwartek), godz. 14.00-15.30
		
4 lutego (czwartek), godz. 14.00-18.00
		
6 lutego (sobota), godz. 10.00
		
8 lutego (poniedziałek), godz. 12.00-13.00
		
10 lutego (środa), godz. 9.00-13.00
		
		
11 lutego (czwartek), godz. 14.00-15.30
		

Ochocki kostiumowy bal karnawałowy dla najmłodszych
pt. „Szkoła magii i czarów”; wstęp: opiekunowie 10 zł
Warsztaty tańca współczesnego – spotkanie 1; prowadzenie: Marta Adamczyk;
wstęp wolny; obowiązuje kolejność zapisów
Warsztaty tańca współczesnego – spotkanie 2;
prowadzenie: Marta Adamczyk; wstęp wolny; obowiązuje kolejność zapisów
Avangardowy Klan Fantastów; prowadzenie: Tomasz „Smok” Wolski;
gry i warsztaty; wstęp wolny
Avangardowy Klan Fantastów; prowadzenie: Tomasz „Smok” Wolski;
gry planszowe; wstęp: 10 zł
Warsztaty tańca współczesnego – spotkanie 3; prowadzenie: Marta Adamczyk;
wstęp wolny;obowiązuje kolejność zapisów
Avangardowy Klan Fantastów; prowadzenie:
Tomasz „Smok”; spotkanie z żywą historią XVII wieku; wstęp wolny,
udział grup zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji
Warsztaty tańca współczesnego – spotkanie 4; prowadzenie: Marta Adamczyk;
wstęp wolny; obowiązuje kolejność zapisów
Dom Kultury „Rakowiec”
ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa
tel. 22 823 66 72, www.rakowiec.art.pl

FERIE W SURMIE
Klub Osiedlowy SURMA, zaprasza podczas ferii zimowych we wtorki i czwartki w godz.
16.30-18.00 na zajęcia plastyczne dla dzieci z rodzicami pt. „Zima w kartkach zaklęta
i mrozem malowana”. są bezpłatne.
terminy spotkań: 2 lutego ( wtorek ), 4 lutego (czwartek),
9 lutego (wtorek), 11 lutego (czwartek)
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17,
tel. 22 823 04 32

ZIMOWE ZABAWY NA RADOMSKIEJ
śnieg i lekki mróz to najlepsze warunki na zimowe szaleństwa. Oj, jakby chciało się wsiąść do rozpędzonego
i roześmianego kuligu! Niestety, w mieście to niemożliwe… Ale zaraz – na Radomskiej mamy pomysł i na to.
4 lutego 2010 o godz. 10.30 w ramach akcji „Zima w mieście”, rozpoczniemy barwne, roztańczone i rozbawione widowisko cyrkowo-muzyczne pt. „Pędzi, pędzi kulig”. Będą konkursy, interaktywne zabawy i mnóstwo
powodów do śmiechu. A 11 lutego 2010, o godz. 10.30 chwila zimowego wyciszenia i prawdziwie mroźnych emocji w spektaklu
„Królowa Śniegu” w wykonaniu Teatru Agencji VERUM. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Chętne grupy prosimy o wcześniejsze zapisy – tel. 22 823 37 56. Liczba miejsc ograniczona!

PROPOZYCJE PRACOWNI CERAMIKI „ANGOBA” OKO
Pracownia Ceramiki „AngobA”, ul. Przemyska 18 (za pocztą na ul. Białobrzeskiej) w okresie 1-12 lutego
2010 otwarta będzie w dni powszednie (oprócz wtorku), w godz. 9.00-15.00 dla grup zorganizowanych
(nie większych niż 20 osób) po uprzednim zapisaniu. Rodziców z dziećmi zapraszamy w niedzielę 7 lutego
w godz. 11.00-15.00. Uczestnictwo w zajęciach – nieodpłatne.
Warsztaty podczas „Zimy w mieście” nie będą tylko tradycyjnymi zajęciami ceramicznymi (lepienie, wypalanie szkliwienie prac wybranych), ponieważ uczestnicy będą mogli także spróbować swoich sił w toczeniu z gliny na kole (elektrycznym i nożnym). Planujemy także różne formy „zabawy” z gliną – wycinanie, wyciskanie modeli, tworzenie ozdób i biżuterii ceramicznej. Każda praca stworzona na warsztatach
stanie się własnością uczestnika. Wiodącym tematem będą z pewnością upominki walentynkowe.
Małgorzata Rojek
kierownik Pracowni Ceramiki OKO
Pracownia Ceramiki „AngobA”
ul. Przemyska 18
tel. 22 xxx xx xxx

