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czasie wojny w domu na Raszyńskiej, gdzie mieszkała
mama, zamieszkał uciekinier ze
Śląska. Ze swoją matką, późniejszą moją
babcią, nie mógł tam zostać, bo nie chcieli
podpisać reichlisty ani volkslisty. Kiedy
Niemcy wkroczyli do Warszawy, mama
poznała owego uciekiniera jako szklarza,
ponieważ po wrześniowych bombardowaniach w jej mieszkaniu nie było szyb.
Późniejszy mój ojciec, uciekinier z Śląska,
redaktor i tłumacz, podczas wojny szklił
okna – wtedy ludzie mieli takie zawody,
jakie były dostępne. Jako szklarz znalazł
pretekst do bliższej znajomości z mamą
– wypożyczał od niej książki.
Do tej znajomości przyczyniła się godzina policyjna. Ponieważ nie można było
chodzić ulicami, ludzie odwiedzali się w
obrębach zamkniętych bram domów, przechodząc przez dziury w siatkach ogrodzeń i przez piwnice. Te przejścia służyły
często ludziom zagrożonym. Wobec tego
stosunki sąsiedzkie na poszczególnych
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podwórzach nabrały wielkiej intensywności. Poza tym w wielu mieszkaniach przybyło lokatorów, którzy potracili domy,
albo – jak tata – przenosili się w inny rejon
Polski. Z powodu godziny policyjnej rozwĳało się także czytelnictwo, a to, jak się
okazało, mogło prowadzić do miłości.
12 czerwca 1944 roku odbył się ślub w
kościele św. Jakuba. Na nim pojawiło się
mnóstwo ludzi, także kolegów i zwierzchników mamy z AK, co przeczyło przyjętym
w konspiracji zasadom bezpieczeństwa.
Wiedziano już wtedy o strasznym epilogu
ślubu w kościele św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży. To był ślub, w którym
uczestniczył wielki tłum, a w nim bardzo
wielu akowców. Gestapo wszystkich wywiozło na Szucha i nigdy nie wrócili.
Ślubu udzielał kapelan Komendy Głównej AK, gdzie mama była łączniczką, Ojciec Jan Zieja.
Mama miała kostiumik pięknie uszyty
z kremowego worka po mące i fantazyjny beret, bukiet z kremowych lewkonii.
W tym czasie w Warszawie trudno było o
oryginalne kwiaty, a dwie koleżanki mamy
z AK wypuściły się w niebezpieczną podróż kolejką EKD na podwarszawskie
pola i uzbierały ogromny bukiet kłosów i

Homo Varsoviensis
z ulicy Barskiej

en honorowy tytuł otrzymywało
się kiedyś za wybitne osiągnięcia i
zasługi dla Warszawy. Pomysł tej
nagrody zrodził się przed laty w redakcji
tygodnika „Stolica” i w 1971 roku w dwudziestopięciolecie pisma pierwszym laureatem został Juliusz Wiktor Gomulicki. Do
1989 roku nagrodzonych zostało w sumie
jedenaście osób, a w tym były cztery osoby
urodzone poza Warszawą; Bronisław Wieczorkiewicz w Płocku, Marek Kwiatkowski
w Caen, Halina Auderska w Odessie, Aleksander Gieysztor w Moskwie i Stanisław
Lorentz w Radomiu. Ten ostatni zanim zamieszkał przed wojną na ulicy Barskiej 5,
najpierw był konserwatorem zabytków
w Wilnie i Nowogródku, jednocześnie
wykładał na uniwersytecie wileńskim. Od
1935 do 1982 sprawował funkcję dyrektora
Muzeum Narodowego w Warszawie. Stanowisko to objął na wyraźne życzenie Ste-
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fana Starzyńskiego, zastępując Bronisława
Gembarzewskiego, malarza wojskowego,
który w tym czasie był również dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego. Ta unia
personalna zaciążyła nad rozwojem Muzeum Narodowego. Do dziś przecież jego
lewe skrzydło poświęcone jest wojsku.
We wrześniu 1939 roku, jak również
podczas okupacji niemieckiej, Lorentz,
z nieprawdopodobnym oddaniem ratował
dobra kultury głównie z Zamku Królewskiego, Łazienek i Muzeum Narodowego.
W czasie okupacji niemieckiej najpierw
mieszkał na ulicy Kredytowej 3, w tak
zwanym domu Gazowni Miejskiej, a gdy
w maju 1942 roku został stamtąd wyrzucony, zamieszkał w kamienicy Baryczków
przy Krzywym Kole 7. Lista dokonań Stanisława Lorentza jest bardzo długa, był autorem licznych prac naukowych oraz opracowań popularnonaukowych, szczególnie
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polnych kwiatów rosnących w zbożu. Jak
na okupację, kwiatów było nadspodziewanie dużo, kilka osób musiało je odnieść
do domu. Jedyny kwiat w doniczce to była
gloksynia przyniesiona przez panią Irenę
Posselt, dyrektorkę znanej ochockiej szkoły
Posselt-Szachtmajerowej, do której chodziła mama i w której uczył muzyki jej ojciec.
Rodzice mieli ogromny sentyment do
starego pięknego drewnianego krzyża.
Ich ślub odbywał się w kaplicy w prawej
nawie kościoła pod tym właśnie krzyżem.
Po powstaniu, to znaczy niedługo po ślubie, rodzice wylądowali w Milanówku.
Kiedy tylko poszli w niedzielę do kościoła, ze zdumieniem i radością zobaczyli
tam krzyż z kościoła św. Jakuba. Po wojnie krzyż wrócił na swoje miejsce. Potem
jednak pojawił się tam krzyż metalowy.
Być może tamten obito blachą, bo ﬁgura
Chrystusa została ta sama.
Wędrówka krzyża ma charakter bardzo
warszawski. Warszawa jest bowiem miastem, w którym pomniki, kościoły i ulice,
czyli rzeczy uważane przez nas za nieruchome, przemieszczają się w rytm powstań i wojen, z rzadka tylko z powodów
urbanistycznych

należy podkreślić jego pracę w roli eksperta UNESCO do spraw ochrony zabytków.
Na trwałe przeszedł do historii Warszawy
jako niestrudzony orędownik odbudowy
Zamku Królewskiego w Warszawie; a później jako wiceprzewodniczący Obywatelskiego Komitetu Odbudowy tegoż. Gdy
patrzy się na bryłę odbudowanego Zamku
Królewskiego, tam gdzie kiedyś stały kikuty murów, nie dziwi wcale, że Lorentz
w 1979 roku został wyróżniony symboliczną nagrodą w postaci statuetki Nike autorstwa Aliny Szapocznikowej.
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Nad każdym wyjątkowym miejscem czuwa genius loci
i ja w to wierzę.

Magdalena Hartwig

KONKURS
Pytanie konkursowe:
Jak przed wojną
nazywała się ulica
będąca dziś ochockim fragmentem
Alei Niepodległości, (między
Wawelską a Koszykową), i w którym
roku przybrała swą dzisiejszą nazwę?
Na odpowiedzi czekamy 17 stycznia
w godz. 16.00-16.20 pod nr: (0 22) 823 37 56
Nagrodą jest zaproszenie do Dominium
Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24.
Czeka na Państwa 10 bezpłatnych
talonów na dużą pizzę z maksimum 3 składnikami. Sponsorem
nagród jest Dominium Pizza.
Dominium Pizza przy ul. Grójeckiej 22/24
czynna jest codziennie od 11.00 do 23.00,
a w piątki i soboty od 11.00 do 24.00.

TEATR OCHOTY – STYCZEŃ

VARSAVIANA
Bawiła się Warszawa stanisławowska
w karnawale, i to bawiła zazwyczaj na
całego. Komedie i balety w Teatrze
Narodowym przy placu Krasińskich, widowiska marionetkowe i teatrzyki cieni, winiarnie i kafehauzy, bale i reduty
– to bardzo niepełny katalog rozrywek,
jakie były do dyspozycji ówczesnych
warszawiaków.
Na pierwszym miejscu znajdowały się
oczywiście zabawy karciano-taneczne
(tak to się jakoś w owych czasach ściśle ze sobą połączyło), które dzielono
z kolei na bale prywatne i gminne, reduty i baliki przyjacielskie, kasyna i renelagi. Wszystkie one były nadzwyczaj
popularne, największą popularnością
cieszyły się jednak zawsze reduty, czyli publiczne bale maskowe, wprowadzone do stolicy jeszcze za panowania Augusta III, ale przeżywające swój
pełny rozkwit dopiero za rządów króla
Stanisława. Urządzano je zazwyczaj w
specjalnie wynajmowanych na ten cel
pałacach magnackich, najczęściej
w pałacu księcia Radziwiłła Panie Kochanku, centralnie położonym przy Krakowskim Przedmieściu i posiadającym
na pierwszym piętrze ogromną salę, w
której mogło się równocześnie bawić
kilkaset par tanecznych i przeszło setka
dzielnych rycerzy faraona.
Gospodarzem takiej reduty był zawsze
osobny antreprener, przeważnie osiadły w Warszawie Włoch albo Niemiec,

który miał do pomocy nie tylko całą armię posługaczy, ale i kilku uzbrojonych
żołnierzy, wyznaczonych w tym celu ze
stołecznego pułku gwardii koronnej.
Gwardziści stali po obu stronach drzwi
wejściowych, gotowi w razie potrzeby
do interwencji, ich oﬁcer zaś spacerował sobie pomiędzy maskami, korzystając przy sposobności z dobrze zaopatrzonego bufetu, a raczej bufetów,
które antreprener pozwalał urządzić
na reducie miejscowym restauratorom
i cukiernikom (jednym z takich znanych
bufeciarzy redutowych był w owym
czasie Majnert).
Na redutę – w przeciwieństwie do
balu prywatnego – mógł przyjść zasadniczo każdy, bez względu na stan i
zajęcie, pod warunkiem, że był porządnie ubrany, że miał dziewięć złotych
na bilet wejścia i że nosił maskę. Innych warunków nie wymagano, toteż
magnat bratał się tu niejednokrotnie z
poczciwym mieszczuchem, szlachcianka tańczyła z włoskim marionetkarzem,
a zwykła małpa (jak wówczas nieładnie nazywano dziewczęta lekkiego
prowadzenia) mogła brylować w gronie najpoważniejszych urzędników.
Fragment tekstu Juliusza W. Gomulickiego
pt. „Bale u księcia Marcina”, który swój pierwodruk
miał w Stolicy w 1962 r., a w 2005 r. został zamieszczony w zbiorze tekstów Gomulickiego
pt. „Warszawa wieloraka. Studia, szkice, sylwety”.
O książce pisaliśmy w 13 nr Ochotnika.

12.01 WARIACJE ENIGMATYCZNE
Premiera
13-14.01 WARIACJE ENIGMATYCZNE
17-21.01 WARIACJE ENIGMATYCZNE
24-25.01 PUŁKOWNIK-PTAK
26-28.01 EDUKACJA RITY
WARIACJE ENIGMATYCZNE
Autor: Eric Emmanuel Schmitt
Przekład: Barbara Grzegorzewska
Reżyseria: Ewa Marcinkówna
Scenograﬁa: Tatiana Kwiatkowska
Występują: Cezary Morawski
i Zdzisław Wardejn
W willi na wyspie, położonej na Morzu Norweskim
pod kręgiem polarnym, spotykają się dwaj mężczyźni gospodarz domu, wybitny pisarz, noblista
– Abel (Zdzisław Wardejn) i odwiedzający go
dziennikarz – Erik (Cezary Morawski). Ich niezwykle burzliwa rozmowa dotyczy skomplikowanego uczucia miłości do kobiety.
Sztuka pełna jest zmian nastroju, narastających
emocji, tajemnic. Opowiada o pragnieniu, znanemu każdemu człowiekowi, poszukiwania miłości absolutnej, o poświęceniu, lęku, tęsknocie
i samotności. Piękna, momentami zabawna, ale
również bardzo wzruszająca historia.
„(...)Czternaście wariacji wokół nieznanej melodii, to przypomina miłość. Kochać kogoś to znaczy tworzyć takie właśnie wariacje wokół melodii, której nigdy nie słyszymy, bo nigdy nie znamy
tak naprawdę osoby, którą kochamy, mimo że
wciąż się do niej zbliżamy.(...)” – fragment wywiadu z autorem, TEATR nr 1-3/2000

Pytanie konkursowe:
Eric Emmanuel Schmitt – autor „Wariacji enigmatycznych” od 12 stycznia wystawianych na
scenie Teatru Ochoty – napisał bardzo znaną
powieść o chorym chłopcu imieniem Oskar.
Jaki tytuł nosi wspomniana książka?
Na odpowiedzi czekamy 14 stycznia,
w godz. 16.00-16.30 pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest 2-osobowe zaproszenie
na spektakl „Wariacje enigmatyczne”,
17 stycznia (środa).
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architektura
Jarosław Zieliński
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Z dziejów Ochoty
Ulica niegdyś Topolowa, (cz. 2)

prócz wielkich domów mieszkalnych, wchodzących w skład
omówionych w poprzednim odcinku osiedli, przy ul. Topolowej powstawały gmachy należące do Politechniki
Warszawskiej. Rozwój przemysłu w odrodzonej Rzeczpospolitej wymagał odpowiedniego zaplecza naukowo-badawczego, co zrodziło konieczność stworzenia od
podstaw nowych instytutów politechnicznych. Jednym z nich był Instytut Aerodynamiczny, dla którego gmach u z biegu z
ul. Nowowiejską wzniesiono w l. 1925-26.
Projektantami byli uznani architekci: Karol Jankowski i Franciszek Lilpop, gmach
zaś miał charakterystyczne dla tych twórców wykończenie elewacji szarą cegłą cementową. W tym materiale wykonano też
efektowne dekoracyjne proﬁle w kształcie
uskoków, rombów i pasów, typowe dla
tzw. polskiej sztuki dekoracyjnej – rodzimej odmiany art déco, święcącej triumfy
na zagranicznych wystawach i pokazach.
Szara cegła stała się znakiem rozpoznawczym wszystkich gmachów jakie
wzniesiono dla Politechniki wzdłuż obecnej al. Niepodległości. Róg ul. Koszykowej zajął wielki gmach zwany pawilonem
Technologii Chemicznej. Korpus główny i
jego skrzydła boczne ujmowały dziedziniec
otwarty ku stronie południowej. Oś widokową akcentował niewielki pomnik Igna-

Instytut Aerodynamiczny, róg ul. Nowowiejskiej 24. Stan z 1926 r.

cego Mościckiego, wybitnego chemika i
prezydenta RP. Projekt pawilonu w 1929 r.
wykonał Czesław Przybylski.
Trzeci budynek, mieszczący Instytut
Elektrotechniki, także autorstwa Przybylskiego, stanął pomiędzy dwoma gmachami już omówionymi (al. Niepodległości 222). Dziś jest on niewidoczny od

Budynek szpitala (nr 218) w ostatniej fazie prac wykończeniowych, 1939 r.
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strony al. Niepodległości, bo zasłonięty
powojennym pawilonem Instytutu Lotniczego. Ten ostatni jest po prostu nowym skrzydłem Instytutu Aerodynamiki,
utrzymanym w podobnej konwencji stylistycznej. Całość tworzy niezwykle jednolity zespół, który znajduje swe odpowiedniki także po drugiej stronie dawnej
ul. Topolowej.
W latach 1931-32 pod adresem Koszykowa 79 stanął wielosegmentowy dom
mieszkalny Funduszu Kwaterunku Wojskowego, projektowany przez Romualda Gu�a i Józefa Jankowskiego. Gmach
sąsiadował z budynkiem Wyższej Szkoły Wojennej, zlokalizowanym na rogu
ul. Suchej, czyli obecnej ul. Krzywickiego.
Zamieszkali tu oﬁcerowie-wykładowcy
oraz elewi, ci ostatni w kawalerkach na
górnym piętrze. W 1933 r. powstało skrzydło na rogu ul. Topolowej (ówczesny nr 17,
obecnie al. Niepodległości 245), a w l. 1936-37 kolejne segmenty od strony tej ulicy.
W tym ostatnim przypadku był to w zasadzie oddzielny dom oﬁcerski autorstwa
Antoniego Dygata, który w trakcie budowy znacznie skrócono, aby zmieścić w
pierzei jeszcze jeden gmach. W sumie była
to największa inwestycja mieszkaniowa
FKW, zgodnie z pierwotnymi założeniami przewidująca 164 mieszkania, 943 izby
i 13 klatek schodowych. Ogromna długość
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obu skrzydeł sprawiała, że cały zespół był
nieco monotonny, choć urozmaicony wieżowym akcentem narożnika. Szarą cegłę
uzupełniono brązową licówką w streﬁe cokołu i głównej bramy wjazdowej, a także w
oprawach wejść na klatki schodowe.
Podobne oblicowanie, uzupełnione
wszakże piaskowcem w dolnej streﬁe fasady, uzyskał gmach pod obecnym numerem
243, wcześniej jednak oznaczony numerami 237-241. Powstał w l. 1936-38 wg proj.
Antoniego Dygata i Feliksa Michalskiego
jako wojskowy biurowiec przeznaczony
dla Kierownictwa Zaopatrzenia Uzbrojenia, Instytutu Technicznego Uzbrojenia
oraz Instytutu Technicznego Intendentury.
Przy południowym narożniku ul. Nowowiejskiej zaczęto w 1936 r. budowę
jeszcze większego gmachu, nowej siedziby
Szpitala Okręgowego nr 1 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego (al. Niepodległości 218).
Placówka ta gnieździła się dotąd w wielu
rozrzuconych po mieście budynkach, w
tym w starych zabudowaniach Szpitala
Mokotowskiego przy ul. Nowowiejskiej
27-31. Autorami projektu gigantycznej
budowli byli Janusz Krauss i Julian Lisiecki. Stworzyli oni obiekt niezwykle
nowoczesny o funkcjonalistycznych,
przecinających się bryłach, z niezwykłej
długości wstęgami okien. Powierzenie
budowy Funduszowi Kwaterunku Wojskowego było dowodem zaufania ówczesnych władz państwowych dla instytucji,
która wykazała się niezwykłą solidnością
we wcześniejszych inwestycjach miesz-

Biurowiec wojskowy (nr 243) i dom oﬁcerski. Stan z 1947 r.

kaniowych. Szpital stał się największym
budowlanym dokonaniem FKW w skali
kraju, ale do chwili wybuchu wojny nie
został uruchomiony, choć był w zasadzie
gotowy do użytku. Podczas wojny służył Niemcom za koszary (po powstaniu
przez pewien czas w murach tych ukrywał się Władysław Szpilman), po niej
zaś stał się jedną z siedzib Ministerstwa
Obrony Narodowej.
W 1938 r. ul. Topolowa wraz z ul. Włodarzewską została włączona w ciąg
al. Niepodległości, ta zaś (i jej przedłużenie

– ul. Chałubińskiego) miała być pierwszym etapem realizacji tranzytowej trasy
N-S. Jak wiadomo, udało się tego dokonać dopiero po wojnie. W chwili jej wybuchu ochocki odcinek ul. Topolowej
i ul. Chałubińskiego wyróżniały się niezwykle monumentalną oprawą z szeregami wielkich gmachów ministerialnych,
wojskowych, uczelnianych, szpitalnych
i mieszkalnych. Ten charakter obie arterie
utrzymały do dziś, tworząc niezwykły
skansen różnych stylów architektonicznych doby II Rzeczpospolitej

Dom FKW na rogu Koszykowej. Stan sprzed 1939 r.
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wspomnienia
Teresa Żółkowska-Kądzielowa

W

Danka Zakrzewska
i zbiórki harcerskie na Radomskiej

iśka Sielużycka mieszkała na
Częstochowskiej, a Danka na
Radomskiej. W czasach, kiedy
nasze liceum działało pod nazwą wieczorowych Kursów Administracyjno-Handlowych, na ul. Wilczej, w dawnej
szkole Kreczmara, Wiśka i Danka często
odbywały razem drogę do szkoły. Ich
domy były tak usytuowane, że widziały
nawzajem swoje okna. Miały umówiony
znak. Wisia wychodząc z domu stawiała
sztorcem na parapecie barwną poduszkę,
a wtedy Danka wiedziała, że nie ma co
dłużej zwlekać, jeśli chce się z Wiśką spotkać na przystanku.
Parę lat wcześniej spotykałyśmy się
w mieszkaniu państwa Zakrzewskich na Radomskiej. Nie pamiętam dziś numeru domu,
poznałabym go może po charakterystycznym wejściu, jeśli nie zostało zmienione.
Danka Zakrzewska była od nas starsza o
co najmniej trzy lata i gdy my kończyłyśmy
klasę pierwszą, ona zdawała małą maturę.
W naszej szkole, przed wojną, harcerstwo było bardzo popularne, a drużyna
tak się rozrosła, że została podzielona na
trzy „Trójki”: Czarną, Czerwoną i Złotą
(Te kolory splatały się na naszych krajkach
zaprojektowanych na wzór huculskich).
„Z naboru” dostałam się do Czarnej, Drużynową była Zosia Zakrzewska – studentka. (Zbieżność nazwisk z Danką przypadkowa). To ona wręczała nam krajki, co było
pierwszym etapem pasowania na druhnę.
Nie miałyśmy jeszcze szarych mundurów
harcerskich i krajki wiązałyśmy pod kołnierzykami mundurków szkolnych.
Nasz przedwojenny zastęp przybrał
ambitne miano „Pochodnie” i ten kolorowy emblemat wyrysowany przez którąś
z nas zdobił pierwszą stronę kroniki zastępu. Zbiórki odbywały się w szkole albo
w mieszkaniu zastępowej w tzw. „kratce”
– wojskowym domu przy skrzyżowaniu
ulic Nowowiejskiej i Krzywickiego – wówczas 6 Sierpnia i Suchej.
Wojna wszystko zburzyła. Nie wiem, co
się stało z naszą ówczesną zastępową, nie
spotkałam też później dwóch dziewczynek
z zastępu – Hanki Rzepeckiej i Basi Szymańskiej. Drużynowa Zosia Zakrzewska
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– już mężatka, musiała się ukrywać i z małym synkiem wyjechała z Warszawy.
Nie pamiętam dokładnie, kiedy ani w jakich okolicznościach powstał zastęp zorganizowany przez Dankę Zakrzewską. Danka rozstała się ze szkołą im. Słowackiego.
Dla legitymacji chroniącej od wywiezienia
do Niemiec zapisała się do zawodówki, a
edukację ogólnokształcącą kontynuowała
na kompletach prowadzonych przez polonistę od Władysława IV – pana Janusza
Lubicz-Borowskiego (nazywanego w skrócie JLB). Program na tych kompletach był
bardzo ambitny; grupa skupiała wybitnie
zdolną młodzież, m.in. koleżanką Danki
była późniejsza znana aktorka Zoﬁa Mrozowska, wówczas nazywana Soﬁetką.
Odejście ze szkoły nie oznaczało dla
Danki zerwania z harcerstwem. Pierwsza,
a także następne zbiórki odbywały się na
Radomskiej. Po dłuższych naradach wybrałyśmy nazwę zastępu – „Osły”. Kontrast tego miana z górnolotnymi „Pochodniami” znamionował – być może – stopień
naszej dojrzałości, pozwalający już na pewien dystans do siebie i świata.
Nie prowadziłyśmy niebezpiecznej
działalności. Zaledwie raz czy dwa pamiętam składanie kwiatów pod pomnikiem
Sapera w przeddzień 11 Listopada, a wieczorem rysowanie kredą znaków z kotwicą
na chodnikach uliczek Kolonii Staszica.
Pamiętam też ćwiczenia terenowe. Wysłała nas Danka, żebyśmy odnalazły i opisały drogę do Dworca Zachodniego, do
którego wówczas prowadziła wyboista,
kiepsko brukowana droga.
Uczyłyśmy się alfabetu Morse’a, prawa
harcerskiego, a pewnego wieczoru składałyśmy Przyrzeczenie Harcerskie: „Mam
szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźniemu i być posłuszną Prawu Harcerskiemu.”
Przyszedł dzień, kiedy rozstałyśmy się
z harcerstwem, a zaczęłyśmy brać udział w
szkoleniu sanitarnym Wojskowej Służby Kobiet. W tym czasie Danka chcąc mieć maturę,
wróciła na łono szkoły im. Słowackiego i stała
się naszą koleżanką klasową. Nazywałyśmy
ją teraz Magdaleną. Było to jej drugie imię, a
także pseudonim konspiracyjny.
Terminy egzaminów maturalnych, ze
względu na różny stopień zaawansowania uczennic, były trzy. Ostatni – po wa-
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kacjach i ten ze względów oczywistych
nie został dotrzymany.
Podobnie jak Danka, zdawałam w terminie najwcześniejszym, to jest w połowie czerwca 1944 r. Całą naszą dziesiątkę
zaprosili później na małe przyjęcie (z winem!) rodzice Asi Golczówny, mieszkający
na ulicy Raszyńskiej róg Filtrowej w domu
wówczas dwupiętrowym, a dziś podwyższonym do czterech pięter.
Gdy wspominam zbiórki na Radomskiej
nie mogę pominąć rodziców Danki, którzy
darzyli nas pełną wyrozumiałości sympatią. W czasie powstania przeżyli tragedię,
dostali bowiem wiadomość o śmierci Danki. Wychodząc z Warszawy odwiedzili jej
grób z wypisanym imieniem i nazwiskiem.
Później zostali wywiezieni na Dolny Śląsk
do robót leśnych.
Tymczasem wiadomość o śmierci Danki
okazała się pomyłką. Przeżyła, przedostała się do krewnych w Radomiu, gdzie doczekała końca wojny, a później spotkania
z rodzicami.
Pan Zakrzewski został dyrektorem departamentu w Ministerstwie Lasów Państwowych, otrzymał prowizoryczne mieszkanie w budynku przy ul. Wawelskiej,
Danka podjęła studia historii sztuki i pracę
w Muzeum Narodowym. Była bardzo zapracowana, być może chciała zagłuszyć
ciężkie przeżycia osobiste, o których wiedziałam, a nawet byłam ich świadkiem.
Rok 1949 był rokiem nieszczęśliwym.
Słynny był wypadek na Jeziorze Gardno,
w którym utonęły łódzkie harcerki. To
rok głośnego zatonięcia jachtu Poświt, na
którym rejs między Gdańskiem a Gdynią
odbywała grupa warszawskich studentów.
Po awarii jachtu płynęli trzymając się jego
resztek. Danka odpadła pierwsza.
Rodzice po raz drugi przeżyli jej śmierć.
Dowiedziawszy się o wypadku, natychmiast pojechałam do państwa Zakrzewskich, którzy mieszkali już wówczas na ulicy Rakowieckiej. Siedziałam w milczeniu,
a łzy płynęły mi cicho i niepowstrzymanie.
Wkrótce po śmierci Danki pan Zakrzewski stracił swoje stanowisko, a z nim piękne
mieszkanie na Rakowieckiej. Owdowiałą
panią Zakrzewską, która mieszkała na Zimorowicza spotykałam nieraz. Zapraszała,
ale ze wstydem muszę przyznać, że nigdy
jej nie odwiedziłam... Cóż, praca zawodowa, rodzina, dzieci...

OKO
W dawnych czasach wierzono w „genius loci”.
Monika Bończa Tomaszewska
dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

POEZJA PRZEKRACZA OCEAN – SPOTKANIE IRENE COLSTON Z KLUBEM PANA COGITO
Mała sala na piętrze Domu Literatury
to stałe miejsce spotkań poetów i to już
od paru pokoleń. Grupą, która ostatnio
tam przesiaduje, jest Klub Pana Cogito
– ewenement w murach DL. Ich obecność bowiem mocno obniża średnią
wieku przebywających tam artystów,
nie zaniżając przy okazji poziomu poezji.
Najczęściej Klub spotyka się na warsztatach literackich, żeby podyskutować o
szeroko rozumianej poezji i popracować
nad własnymi tekstami, pod czujnym
okiem prowadzących: Marty Berowskiej i
Bohdana Urbankowskiego. Kiedy wiersze
wydają się już doszlifowane, poeci starają się zaprezentować je szerszej publiczności, biorąc udział, w miarę możliwości,
w różnych konkursach poetyckich i organizując spotkania ze „Źródłem zarannym” – swoją pierwszą antologią.
Z tymi właśnie twórcami spotkała się,
26 października, Irene Colston. Irene
na co dzień mieszka w Minneapolis w
USA. Sama pisze wiersze. Poza tym jest
uznanym fotografem i członkiem PACIM – Polish American Cultural Institute of Minnesota. Do Polski przyjechała
szukać swoich przodków oraz żeby poznać kilku młodych artystów.
Spotkanie, zorganizowane z inicjatywy
Danuty Jampolskiej z Ośrodka Kultury
Ochoty, odbyło się w kameralnej atmosferze. Rozmowa pomiędzy twórcami toczyła się w małej sali, ale za to
przy dużym stole, przy którym zazwyczaj
rozmawia się o poezji.

Dyskusja prędko wykroczyła daleko
poza pierwotny temat, zmieniając
się w swobodnie prowadzoną rozmowę pomiędzy twórcami z dwóch
różnych kontynentów. Nie zabrakło
również wierszy – niektórzy przynieśli
swoje utwory przetłumaczone na język angielski. Irene zaproponowała,
aby odczytać je dwa razy: najpierw
w oryginale, a potem w tłumaczeniu.
Taki sposób prezentacji ma dużo uroku;
zwłaszcza, gdy wiersze czyta sam autor
i słowo „poezja” okazuje się – nie po raz
pierwszy – terminem
znacznie szerszym, niż
„napisany na kartce
wiersz”.
Bariery językowe (Irene dopiero uczy się
polskiego) nie były
przeszkodą w porozumieniu między poetami. Dyskusja w kameralnym gronie zaangażowała wszystkich
zgromadzonych. Irene
Colston opowiadała
o amerykańskiej poezji, o swojej twórczości, a także o różnych
możliwościach, które
czekają na poetów za
oceanem. Szczegól-
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nie poruszającym tematem okazała
się ostatnia wystawa fotograﬁi Irene,
nosząca angielski tytuł: „The OTHER Voices of Auschwitz”.
Spotkanie przeciągnęło się do późna. Wszyscy wyszli ze spotkania usatysfakcjonowani, żegnając się ciepło
w dwóch różnych językach.
HU

Irene Colston wraz z członkam Klubu Pana Cogito
oraz Danutą Jampolską z OKA
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„OSWAJANIE” IRANU
Iran przedstawiany jest w polskiej prasie
niezbyt pozytywnie. „Islamska republika
hipokryzji” (tytuł z „Gazety Wyborczej”)
i podobne hasła nie mogą budzić miłych skojarzeń. Irańska Noc w Jadłodajni miała za cel przedstawienie bardziej
przyjaznych twarzy tego kraju.
Była to noc z książkami. Swój kram rozstawiło Wydawnictwo Akademickie
Dialog. Z Krakowa przyjechało Wydawnictwo Iranistyczne Persepolis. Przede
wszystkim jednak swoją promocję miał
kryminał „Dziesięciu Irańczyków i trup
w Warszawie” Kaweh’go Pur Rahnamy. Książka ta łączy kryminalny wątek
śledztwa prowadzonego w sprawie
zabójstwa radcy handlowego przy ambasadzie Iranu w Polsce z bardzo reﬂeksyjnym w stylu dziennikiem imigranta z
Iranu, Dariusza, który podejrzany jest
o dokonanie tego tajemniczego morderstwa. Całość zaś dzieje się w Warszawie w 1966 roku. Autor, Kaweh Pur
Rahnama, polityczny emigrant z Iranu,
w Polsce mieszka od wielu lat i w książce zawarł doświadczenia ze swojego
życia zarówno tutaj jak i w dawnym
Iranie. Wcześniej ukazały się dwie jego
powieści „Mitra” i „Miłości na imię Suﬁ”.
Wybrane fragmenty najnowszej książki
Kaweh’go Pur Rahnamy czytał w Jadłodajni aktor Józef Onyszkiewicz.
Goście Jadłodajni obejrzeli pokaz slajdów „W krainie gór i meczetów” Anny
i Marcina Szymczaków, którzy zwiedzili

Sziraz, Isfahan, Persepolis i inne pełne zabytków
miejsca, i zdobyli najwyższy szczyt gór Elburs wulkan Demawend (5604 m).
Magdalena Ginter z Muzeum Azji i Pacyﬁku w Warszawie przedstawiła opowieść „Magia miniatury
perskiej rozszyfrowana!”
z ilustracjami z malarstwa
miniaturowego
minionych stuleci i współczesnej twórczości artystów
inspirujących się dawnym
stylem. Albert Kwiatkowski
z Instytutu Orientalistycznego opowiadał o muzykach-Turkmenach.
W Iranie mieszka wiele grup etnicznych,
w tym – oprócz Persów – Kurdowie, Beludżowie, Arabowie, Ormianie, Kaszkajowie i Żydzi. Ludność osiadła, ale też i
koczownicza – jak Bachtiarzy. Sunnici,
ale też chrześcijanie i zaratusztrianie
– wyznawcy dawnej religii Persji.
W trakcie Nocy odbyła się też warszawska premiera dwóch ﬁlmów Jacka
Zachodnego pod wspólnym tytułem
„Mind bazaar”. Pierwszy opowiadał o
ważnym dla szyitów święcie Aszura ustanowionym w rocznicę śmierci trzeciego
szyickiego imama Al-Husajna, który zginął (w 680 roku) pod Karbalą w walce
z wojskami umajjadzkiego kalifa Jazida.
Drugi ﬁlm pokazywał Bam, miasto znisz-

Emila Sułek i Ivonna Nowicka, tłumaczka

czone w trzęsieniu ziemi w 2003 roku
(ﬁlm został zrealizowany parę miesięcy
później). Nie zabrakło pytań o sytuację
kobiet. A autor ﬁlmów przepowiedział,
że rewolucja w stosunkach społecznych
w Iranie na pewno się wydarzy i dokonają jej właśnie kobiety – niezależnie
myślące, zainteresowane światem i lepiej wykształcone od mężczyzn.
„Sankcje przeciw Teheranowi” (jeszcze
jeden tytuł z gazet) co kilka dni przypominają czytelnikom, jak źle dzieje się
w Iranie. Ivonna Nowicka, tłumaczka literatury perskiej, która zaprezentowała
w Jadłodajni wydany przez siebie zbiór
współczesnych opowiadań irańskich
„Kolacja cyprysu i ognia”, zrobiła krok
na drodze walki z błędnymi wyobrażeniami i przedstawiła „trzy razy NIE” na
temat Iranu i jego mieszkańców:
1. Kobiety w Iranie nie zasłaniają twarzy,
2. Irańczycy nie są Arabami,
3. Polityka rządu nie odzwierciedla postaw
i poglądów mieszkańców kraju.
Być może Irańska Noc w Jadłodajni
w drobnym chociaż stopniu przyczyni
się do „oswojenia” Iranu.
Emilia Sułek

fot. Magdalena Bronisz

Irańska Noc w Jadłodajni odbyła się 19 grudnia 2006. Przy jej przygotowaniu Ośrodek Kultury
Ochoty współpracował z Galerią Persja z Krakowa, Wydawnictwem Akademickim Dialog i Wydawnictwem Iranistycznym Persepolis. Noc objęta była patronatem Muzeum Azji i Pacyﬁku w
Warszawie, Jazz Radia, „Obywatela”, „Op.citu”
i „Poznaj Świat”.

Podczas Nocy można było też kupić wiele książek na temet Iranu,
wydawanych przez Wydawnictwo Akademickie Dialog
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23 stycznia Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na
Gruzińską Noc. Szczegóły w kalendarium.

OKO/ﬁlie
IV OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
Bar kawowy „Caracas” na ul. Słupeckiej funkcjonował od lat 50-tych do
końca lat 70-tych ubiegłego wieku.
Na niedzielne spotkanie poświęcone
temu miejscu oprócz wiernych uczestników „Ochockich spotkań historycznych” przyszło kilkunastu dawnych
bywalców. Każdy gość dostał aromatyczną kawę z ekspresu, przepyszne
pączki i rurki z kremem, które ufundowała Pracownia Cukiernicza „Jotka”
z ul. Grójeckiej 128. Atmosfera była
prawdziwie kawiarniana, brakowało
tylko (na szczęście!) papierosowego
dymu. Artysta-plastyk Katarzyna Sa-

niewska malowała portret pamięciowy sławetnej ﬁgury Murzynki zdobiącej
kiedyś ten lokal. Było kilka wersji wyglądu tej tajemniczej postaci, ale jakoś
udało się osiągnąć kompromis pomiędzy różnymi wspomnieniami. „Caracas” to było takie dziwne miejsce. Niezbyt ładne, a przyciągało tłumy. Ciasne, niewygodne stoliki barowe, a goście przestawali tam godzinami sącząc
jedną i tę samą kawę. Emeryci obok
wagarowiczów, studenci i podejrzane
typy zgodnie słuchali poleceń Maryśki,
bo jeśli ktoś się sprzeciwił, to obrywał
brudną ścierą. Na czym więc polegał
fenomen tej kawiarni? Mieszkańcy kamienicy przy ul. Słupeckiej 4 nie byli
zachwyceni tym lokalem, zwłaszcza,
że w bramie obok zwykle kontynuowano co burzliwsze wątki rozpoczęte przy
stoliku. A czy dziś na Ochocie jest takie
kultowe miejsce? Redakcja „Ochotnika” ogłasza konkurs dla czytelników
na znalezienie najlepszego miejsca w
naszej dzielnicy. Tam się przychodzi,
przesiaduje, miło spędza czas, spotyka
ze znajomymi i nieznajomymi, a po latach z rozczuleniem wspomina. Czekamy na propozycje takich miejsc wraz z
krótkim uzasadnieniem, może nawet
będą nagrody.

„JA TWÓRCA” W KAWIARNI NUMERY LITERY
Dnia 10 grudnia w niedzielę na ulicy
Wilczej 26, kłębiły się tłumy ludzi. Każdy trzymał w ręku niewielką karteczkę.
„Przepraszam, czy to kawiarnia «Numery litery»?” – pytali przechodniów i

Julia Hartwig

siebie nawzajem. Wszystko
przez wręczenie nagród w
konkursie „Ja twórca” XIV
Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży.
Sama kawiarnia przypomina wyglądem raczej bibliotekę bądź księgarnię.
Jeden stół przykryto pomarańczowym obrusem,
a wokoło stało mnóstwo
regałów z książkami. Nagrody wręczali: burmistrz
Dzielnicy Ochota Magdalena
Pietrzak-Merta,
naczelnik
Wydziału Kultury dzielnicy Ochota
Dariusz Barański, dyrektor Ośrodka
Kultury Ochoty Monika Bończa Tomaszewska oraz Joanna Olech, Anna
Buchner, Zofia Stanecka.
Podczas rozdawania nagród odbyły się również warsztaty literackie dla
każdej grupy wiekowej. Starsi mieli
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ciekawy wykład prowadzony przez
wybitną polską poetkę Julię Hartwig,
a młodsi uczestniczyli w warsztatach
Zoﬁi Staneckiej, podczas których pisali
opowiadania bożonarodzeniowe. Każdy miał szansę dostać książkę pt. „Kopciuszek” Zoﬁ Staneckiej i zbiory poezji
Julii Hartwig z autografami autorek.
Magdalena Leśniewska
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OKO
O B I A DY D O M O W E N A M A Ś L E
Przedświąteczna sobota (16 grudnia) była radosnym wydarzeniem artystycznym na Ochocie. Autorski koncert Tomasza Szweda ściągnął do Ośrodka Kultury
Ochoty tłum entuzjastek i entuzjastów rozmiłowanych w jego piosenkach.
Zaproszeni do wspólnego muzykowania w OKO zostali: Kasia Szubartkowska (wspaniała wokalistka), Krzysztof Gabłoński (kompan od lat na muzycznych szlakach,
a także autor i współautor wielu piosenek), Janusz Tytman (niezrównany multiinstrumentalista), Jacek Szafraniec (znakomicie współbrzmiąca gitara basowa)
oraz Adam Szuraj (rytmiczna perkusja).
Tomek potraﬁ swymi piosenkami, które z poetyckim zacięciem opisują naszą rzeczywistość, dotrzeć do każdego. Były stare, nowe i najnowsze utwory. Oczywiście
nie zabrakło takich piosenek jak „Miej czas dla innych”, „Początkująca kelnerka
Aldona”, „Country girl”, „Siedzę na ganku”, „Byle doczekać do końca życia”, „Kiedy grabię siano”, „Ciepłe piwo i zimne kobiety”, „Powiem wam tylko, jak szła”, „Impreza u Baltazara”, „Miłość na zmywaku” oraz „Czasami nie chce się wracać do
domu”. Prawdziwymi „perełkami” były pogaduszki,
którymi Tomek łączył prezentowane piosenki. Bisów
było sporo, artysta nie dawał się długo prosić. Ale
wszystko ma swój kres...
Koncert Tomka Szweda
z zespołem „Szwedzki stół”
(z cyklu „Wieczory bardów”)
zatytułowany „Obiady domowe na maśle” był ostatnim koncertem zorganizowanym w OKO w tym roku.
Do zobaczenia w Nowym
2007 roku.
Ewa Kessler

Tomasz Szwed

JEDEN ZA WSZYSTKICH – WSZYSCY ZA JEDNEGO!
To najbardziej chyba znane hasło zagrzewające do walki. W ramach naszych
comiesięcznych koncertów „Jazz w OKO” odbyła się mistrzowska szermierka
na dźwięki! Szermierka trzech muszkieterów muzyki: Janusza Strobla – gitara klasyczna, Mariusza Bogdanowicza – kontrabas, Piotra Biskupskiego – perkusja

W KOŚCIOŁACH
NA OCHOCIE
PIEŚNI ADWNETOWE
Adwent to pobożne i radosne oczekiwanie. To okres przygotowania do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Równocześnie
jest to czas, w którym przez wspominanie
pierwszego przyjścia Syna Bożego, kierujemy nasze dusze ku oczekiwaniu jego
powtórnego przyjścia na końcu czasów.
Drugą część Adwentu nazywamy okresem
maryjnym, gdyż w centrum liturgii staje
Maryja, jako wzór oczekiwania na Jezusa.
9 grudnia w kościele Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7 a 16 grudnia,
w kościele pw. św. Jakuba Apostoła przy pl.
Narutowicza odbyły się koncerty „Pieśni
Adwentowych” w wykonaniu warszawskiego chóru kameralnego, Ars Cantata,
działającego przy Klubie Inteligencji Katolickiej, pod dyr. Andrzeja Borzyma Jr.
Usłyszeliśmy m.in.: „Ave Maria”: J. Arcadelta, M. Jasińskiego, J. Busto, „Modlitwę
do Bogurodzicy” – M. Jasińskiego, „Bohorodice Dievo” – A. Part, „Salve Regina”
– M. Sawy, „Zdrowaś Królewno wyborna”
– A. Koszewskiego.
Pięknie odśpiewane pieśni, wspaniałe
brzmienie chóru, bardzo ciekawe aranżacje
utworów rozpisane na czterogłosy, na długo zapadną w pamięci słuchaczy, którzy
jak zwykle nie zawiedli. Przybyli tłumnie
i ciepło przyjęli wykonawców „Pieśni Adwentowych”.
Pragniemy najpiękniej i najserdeczniej podziękować gospodarzom obu paraﬁi ks. Prałatowi Witoldowi Karpowiczowi i ks. Prałatowi Henrykowi Bartuszkowi za okazywaną
nam przy organizacji koncertów ogromną
pomoc, życzliwość i gościnne progi.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy w styczniu na wspólnego kolędowania.
Ewa Kessler

Było cicho, powoli i miło...
Tak, miło! To nie jest wcale takie łatwe, żeby było miło. Takie „granie” to w czasach dzisiejszego „szumu” absolutna rekonwalescencja dla zmęczonych oczu
i uszu... Trio Janusz Strobla to prawdziwe muzyczne sanatorium. Słuchasz, słuchasz
i... zapominasz. Zapominasz o wszystkim, co nieistotne. Teraz liczy się tylko dźwięk,
kolejna fraza, oddech i...
znowu słuchasz, znowu
zapominasz...
To było niezwykłe. Muzycy sprezentowali nam
Muzykę: prawdziwą, dojrzałą, piękną i nieuchwytną... Tak jak spojrzenie
pięknej dziewczyny, która
tylko „niechcący” obdarzyła Cię swoim wzrokiem,
ukradkiem, spod powiek,
prawie nic, a... A przecież
nie potraﬁę zapomnieć...
Długo nie zapomnę.
Ewa Kessler
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ROZŚPIEWANA
SZKOŁA !!!
Niepubliczna Szkoła Wokalna
im. Jerzego Wasowskiego
ogłasza nabór zimowy!!!
Wszystkich chętnych zapraszamy na
egzamin wstępny, który odbędzie się
7 lutego (środa) o godz. 18.00
w sali nr. 35
Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75
koszt egzaminu: 25 zł
Należy przygotować 2 utwory
i fragment prozy lub wiersz.

Janusz Strobel
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Koniecznie!!! przynieść nuty
dla akompaniatora (w swojej
tonacji) lub półplayback.

OKO/ﬁlie
W YPIE KI NA R ADOMSKIEJ
W dwa grudniowe popołudnia jedna z pracowni
w Centrum Artystycznym
„Radomska 13” zamieniła
się w staropolską kuchnię. 5
grudnia odbyły się warsztaty
z pieczenia i dekorowania
pierniczków świątecznych.
Dzieci wraz z rodzicami wycinały bożonarodzeniowe ﬁgurki z pachnącego korzennymi przyprawami ciasta,
a po upieczeniu ozdabiały
staroświecką techniką oleodruków. 28 grudnia można
było poznać tajemnice wypieku ciast obrzędowych na
zajęciach pt. „Święte wieczory – ulepimy nowe latka”. Uczestnicy piekli „byśki”
czyli ﬁgurki zwierząt stawiane przed laty na okapie kuchennym dla zapewnienia pomyślności i dostatku w gospodarstwie domowym w rejonach Kurpiów,
Podlasia, Warmii i Mazur. Inną formą ciasta obrzędowego są „Nowe latka” wieszane przy świętych obrazach. Wspólne pieczenie ciasta w atmosferze świątecznej, przy dźwiękach kolęd i w blasku świec to nie tylko powrót do tradycji,
ale również świetna zabawa edukacyjna dla całej rodziny. Wszystkim dzieciom
i dorosłym bardzo podobały się te magiczne wieczory. Warsztaty prowadziła
Joanna Zwoleńska specjalista od ciast obrzędowych i ciastoterapii. Wyrażamy
serdeczne podziękowania Wydziałowi Kultury Urzędu Dzielnicy Ochoty za sﬁnansowanie drugich zajęć.

ZESPÓŁ „DODANI” WYJECHAŁ DO DANII
w ramach współpracy
między Ośrodkiem Kultury
Ochoty i Byhojskolen.
Nasz listopadowy wyjazd do
duńskiej szkoły artystycznej
w Arhus był inspirujący dla
każdego. Pojechaliśmy w
grupie muzyków, liczącej
sześć osób.
Pobyt wypełniały nam próby, konsultacje i zajęcia w
duńskiej szkole. Zarejestrowaliśmy cztery piosenki w
profesjonalnie wyposażonym studiu. Nagrania nabrały kolorytu dzięki konstruktywnej krytyce duńskiego realizatora. Praca nad niuansami aranżacyjnymi, brzmieniowymi, kontakt ze studentami i duńskimi nauczycielami złożyły się na rozwój warsztatu muzycznego każdego z nas.

Nowa inicjatywa Koalicji
na rzecz Ochoty
Na grudniowym spotkaniu Koalicji na
rzecz Ochoty powstała nowa inicjatywa,
zgłoszona przez jedną z mieszkanek Ochoty, dotycząca ochrony budynków starej
Ochoty. Inspiracją do podjęcia rozmowy
i zaangażowania się w pracę był „Ochotnik”,
który od początku swojego istnienia sporo
miejsca poświęca opisom, wspomnieniom o
ludziach i architekturze naszej dzielnicy.
Miło było posłuchać wielu dobrych, ciepłych słów na temat redakcji „Ochotnika”
i uznania za zainteresowanie się historią i
kulturą Ochoty, co z przyjemnością tą drogą przekazuję.
Kilka słów o Koalicji na rzecz Ochoty:
Jesteśmy ruchem społecznym środowiska
ochockiego, nazwaliśmy się Koalicją na rzecz
Ochoty. Działamy od stycznia 2001 roku,
zorganizowaliśmy się w celu:
– zintegrowania aktywnych osób
działających na rzecz Ochoty;
– ułatwienia przepływu informacji;
– poznania własnych zasobów,
możliwości i potrzeb;
– zwiększenia skuteczności działań.
W pracach Koalicji biorą udział przedstawiciele ponad 30 instytucji i organizacji
pozarządowych z Ochoty. Przez 5 lat systematycznej pracy powstało sporo inicjatyw, wiele jeszcze przed nami. Choćby
nowa inicjatywa, o której pisałam powyżej.
Wierzę, że się uda, bo problem ochrony
zabytkowych budynków dotyczy wielu mieszkańców Ochoty. Zapraszamy do
współpracy, liczymy również na redakcję
„Ochotnika”. W Koalicji pełnię funkcję
osoby do kontaktu, proszę zatem wszystkich zainteresowanych o kontakt : grazyna.gnatowska@oko.com.pl, lub tel. (0 22)
823 04 32 Klub Osiedlowy SURMA, ﬁlia
Ośrodka Kultury Ochoty.
Grażyna Gnatowska

Uwieńczeniem naszej tygodniowej wycieczki były dwa koncerty, które zagraliśmy wspólnie z duńskimi przyjaciółmi z Byhojskolen. Wspólne koncertowanie
pozwoliło na wymianę doświadczeń oraz wychwycenie różnic w postrzeganiu
muzyki przez Słowian i Skandynawów. Takie starcia kulturowe generują nową
jakość brzmienia, ale przede wszystkim myślenia o muzyce. Duńczycy poczęstowali nas pigułką inspiracji, która zaczyna działać dopiero po powrocie, ale mam
nadzieję, że szybko nie przestanie.
Artur Bogusławski
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Wigilijne spotkanie Koalicji
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STYCZEŃ

Dom Kultury RAKOWIEC w ramach cyklu „Poeci znani, uznani i ci mało
znani” w środę, 24 stycznia, organizuje kolejną pogadankę literacką.
Spotkania te, przeznaczone dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej,
mają na celu konfrontację literatury uznanej z „mniej znaną” poezją
współczesną, czerpiącą inspirację z kultur mniejszości etnicznych Polski.
W styczniu, to niekonwencjonalne repetytorium przedmaturalne odbędzie się pod hasłem „Wierni-niewierni”. Jego bohaterami będą Cyprian
Kamil Norwid, Kazimierz Ratoń oraz poetka o białoruskich korzeniach
– Nadzieja Artymowicz. Uczniowie będą mieli okazję obejrzeć rękopisy Ratonia, szkice Norwida, a także wysłuchać muzyki cerkiewnej, etc.
Spotkania poprowadzą autorzy całego cyklu – Jan Zdzisław Brudnicki
oraz Teresa Zaniewska, eseiści i krytycy literaccy.

Kolejne spotkania:

24.01.2007, godz. 12.30,
DK RAKOWIEC
tel. (0 22) 823 66 72

07.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
NAJPIĘKNIEJSZE KOLĘDY
w wykonaniu Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny

08.I

UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY Z VI MŁODZIEŻOWEGO
PLENERU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO
W KAMIEŃCU PODOLSKIM (30.VI-13.VII. 2006)
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 14.00, wstęp wolny; wystawa trwa do 31 stycznia 2007

08.I

JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” kolędy i świąteczne piosenki zaśpiewają uczniowie Niepublicznej Szkoły Wokalnej przy akompaniamencie zespołu muzycznego w składzie:
Wojciech Majewski – fortepian, Paweł Pańta – kontrabas,
Cezary Konrad – perkusja
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

13.I

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
PASTORAŁKI I KOLĘDY GÓRALSKIE
w wykonaniu zespołu TREBUNIE TUTKI z Białego Dunajca
w kościół p.w. św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny

13.I

REDUTA NA RADOMSKIEJ, CZYLI KOSTIUMOWY BAL DLA DZIECI
Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.15.00, wstęp: 10 zł

14.I

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Mój pierwszy bal
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

20.I

WIECZORY BARDÓW
I NIECH W CAŁYM ROKU BĘDZIE ŚWIĘTY SPOKÓJ
koncert zespołu Galicja
w sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł

21.I

NOWY ROK NA LUDOWO
noworoczna edycja „Tradycji po polsku”
Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz.12.00, wstęp wolny

21.I

V OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
Tragedia na „Zieleniaku”
Liceum im. H. Kołłątaja przy ul. Grójeckiej 93
godz. 17.00, wstęp wolny

23.I

GRUZIŃSKA NOC W JADŁODAJNI
w programie m.in.: mini-wykłady, pokazy slajdów, wystawa
malarstwa, ﬁlmy, degustacja potraw kuchni gruzińskiej, koncert
ul. Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny

24.I

POECI ZNANI, UZNANI I CI MAŁO ZNANI
niekonwencjonalne repetytorium przedmaturalne „Wierni-niewierni”: Cyprian Kamil Norwid, Kazimierz Ratoń oraz poetka o
białoruskich korzeniach – Nadzieja Artymowicz
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

28.I

BAL KOSTIUMOWY DLA NAJMŁODSZYCH
bal prowadzony przez wodzireja, konkursy, występy artystów
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8
godz. 16.00, wstęp wolny

19.02.2007, godz. 12.30
„Słowa do pieśni”, Bolesław Leśmian
Marcin Świetlicki, Bronisława Wajs – „Papusza”, poetka cygańska
6 marca 2007 r., godz. 12.30
„Bez ozdobników”, Tadeusz Różewicz
Adam Raczyński, Tadeusz Karabowicz, poeta ukraiński
20 kwietnia 2007 r., godz. 12.30
„Stukam pukam i liryka kobieca”, Wisława Szymborska
Joanna Kulmowa, Halina Poświatowska

Tragedia na „Zieleniaku”

Zapraszamy na V „Ochockie spotkanie historyczne” poświęcone
tragedii na „Zieleniaku”, które odbędzie się w niedzielę 21 stycznia,
o godz. 17.00 w budynku Liceum im. H. Kołłątaja przy ul. Grójeckiej 93.
W sierpniu 1944 roku ronowcy w bestialski sposób męczyli i wymordowali tysiące ludzi spędzonych na plac targowy, ze szczególnym
okrucieństwem traktując kobiety i młode dziewczyny. Wśród starszych
mieszkańców naszej dzielnicy pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż
żywa, ale młodsi robiąc zakupy na bazarku nie zawsze wiedzą, co
przed laty wydarzyło się w tym miejscu. Znany varsavianista, Jarosław Zieliński, opowie o faktach historycznych, a uczestnicy tamtych
tragicznych wydarzeń opowiedzą o swoich bolesnych przeżyciach.
Jeżeli ktoś z Państwa również chciałby podzielić się swoimi wspomnieniami, to poprosimy o kontakt: (0 22) 822 48 70.
Gabriela Gab
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OKO
STYCZEŃ/LUTY
ZIMA W MIEŚCIE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8 – całodzienny punkt
w godz. 7.30-16.30 Warsztaty artystyczne, spektakle teatralne
zajęcia sportowe, wycieczki.
opieka instruktora i pedagogów

29.I
11.II

AKCJA ZIMA W MIEŚCIE 2007
m.in. TOTEMY – WCZORAJ I DZIŚ prowadzi Agnieszka Biardzka
Magazyn Sztuk ul. Filtrowa, lok 230
czwartki: godz. 13.00-15.00 (01.02.07, 08.02.07)
piątki: godz. 14.00-16.00 (02.02.07, 09.02.07)
wstęp wolny

29.I
11.II

KABARET 20-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO
w programie: piosenki, monologi, skecze i dowcip żydowski
z najlepszych kabaretów Warszawy i Lwowa
okresu międzywojnia
DK RAKOWIEC, ul. Wiślicka 8
godz. 18, cena biletu: 20 zł

30.I

Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
z siedzibą przy ulicy Radomskiej 13/21
serdecznie zaprasza
8 stycznia 2007, godz. 14.00
na uroczyste otwarcie wystawy
z VI Młodzieżowego Pleneru Plastyczno-Fotograﬁcznego
w Kamieńcu Podolskim (30.VI-13.VII. 2006).
Plener odbył się w ramach projektu
„Współpraca ze Wschodem – Ochota dla Tradycji” realizowanego na terenie Dzielnicy Ochota od 2000 roku.

Wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia 2007 r.
Kamieniec Podolski to jedno z najciekawszych miast w zachodniej części Ukrainy, położone na skalnym cyplu otoczonym wodami rzeki Smotrycz. Zachwyca zarówno swoim położeniem jak i
pięknem zabytków. Głównym zabytkiem jest tu legendarna twierdza i Stare Miasto z dzielnicami: polską, ormiańską i ruską.

RAN DW, czyli Rodzinna Animacja Naprawdę Dla Wszystkich
Elfy, skrzaty i krasnale
Klub SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wyłącznie za zaproszeniami, które
można odbierać w dniach: 7 i 8 lutego
w godz.16.00-19.00 w Klubie SURMA

10.II

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
koncert pieśni sakralnych w wykonaniu chóru kameralnego
Ars Chori, pod dyr. Zbigniewa Tupczyńskiego
kościół św. Jakuba Apostoła, przy pl. Narutowicza
godz. 18.00, wstęp wolny

10.II

WIECZORY BARDÓW
Świat dotknięty
koncert zespołu Nic Wielkiego
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletów: 10 zł

KONKURS!
KONKURS!
KONKURS!
JUTRO
UTRO

10.II

ZACZYNA SIĘ PRZEDWCZORAJ

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
– WALENTYNKI prezentuje przedszkole nr 241
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

11.II

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Harmonjka i akordeon instrumenty
do rodzinnego muzykowania
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

11.II

JAZZ W OKO
Jazzowe Walentynki w wykonaniu Old Timers
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletów: 10 zł

12.II

Festiwal Twórczości Dziecięcej „BROMBOLANDIA”

12.II

SPOKO, czyli Spotkania Pokoleniowe w OKO
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wyłącznie za zaproszeniami, które
można odbierać w dniach: 22 i 23 lutego w OKO

24.II

OCHOTNICY NA ULICY
Kicz
Klub SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz.18.00, wstęp wolny

28.II

KONKURS!

SStowarzyszenie
towarzyszenie PO SZEŚĆDZIESIĄTCE i Redakcja OCHOTNIKA zapraszają młodzież (10-18 lat) i osoby z pokolenia jej dziadków do wspólnego
udziału w konkursie na przedstawienie wspomnień sprzed lat w formie:

KONKURS!
–
–
–
–
–
–

słuchowiska/reportażu radiowego,
gazetki lub książki,
scenariusza widowiska lub etiudy ﬁlmowej,
fotograﬁi lub rysunków pamiątek rodzinnych,
drzewa genealogicznego,
komiksu.

KONKURS!

Czekamy na zgłoszenia
indywidualne lub zespołowe (do 5 osób)
do 28 stycznia 2007 r.,
w środy i piątki, w godzinach od 10.00 do 12.00,
pod numerem telefonu: (0 22) 668 64 23
lub pod adresem: hankad@aster.pl
albo: Stowarzyszenie PO SZEŚĆDZIESIĄTCE,
ul. Barska 5 m. 38, 02-315 Warszawa.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konkursie zostaną podane na spotkaniu inauguracyjnym, które odbędzie się 15 lutego.

KONKURS!

Do usłyszenia i zobaczenia
Stowarzyszenie PO SZEŚĆDZIESIĄTCE i Redakcja OCHOTNIKA
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Na Grójeckiej słychać tam-tamy
– Jambo (cześć)! – woła
Karolina
– Jambo! – odpowiada Ewa
– Habari (jak się masz)?
– Mzuri (dobrze)
– Ninatoka (jestem z...)
Ochota
– Ninatoka Michałowice.
Ten krótki dialog w suahili to efekt kilkuminutowej lekcji tego języka. Każda kolejna nauczona osoba staje się
nauczycielem następnej chętnej. Pan
Jarek, dziadek dziewięcioletniej Julii,
na wszelki wypadek zapisuje nowopoznane zwroty. To spotkanie to jednak
nie są zajęcia językowe. To kolejne
„SPOKO” czyli „Spotkania Pokoleniowe w OKO” dla dzieci i ich rodziców.
W tym samym czasie w innych miejscach sali tanecznej Ośrodka Kultury
Ochoty przed uczestnikami jeszcze
inne zadania. A wszystkie związane
z Afryką, bo dzisiejsze spotkanie nosi
tytuł „ W rytmie afrykańskich tam-tamów”. Już przy wejściu do sali można
sobie pomalować twarz w odświętne wzory. Potem trudniejsze zadanie
– ułożyć mapę Afryki z dużych styropianowych puzzli. Wiedza i pomoc
rodziców okazuje się przydatna. Zaraz
potem na mapie należy umieścić zdjęcia zwierząt i roślin, które występują na
tym kontynencie. Dzieci nieźle sobie
radzą, z żyrafami i słoniami, ale padają też pytania: „Pingwiny w Afryce?”,
„To tygrysów tam nie ma?”. Po tych
zagadkach pora na coś, co rozrusza,
co rozśmieszy.
„Przejdź wyznaczoną ścieżką z koszem
owoców na głowie” – zachęca A’Nia.
Próbują. I mama, i tata, i dzieci też.
Mama Magda idzie jak kobieta Masajów, z wielką gracją. Ale gdy innym
koszyk upada na podłogę, też nikt się
nie smuci. To dobra zabawa. Ale trzeba już podbiec w drugi kąt sali, tam
jakoś tak dziwnie skaczą z niby-włóczniami. Każdy, a szczególnie chłopcy,
chce spróbować, bo to zwyczaj z plemienia Samburu, którego członkowie
w ten sposób witają gości, a także
udowadniają swoją siłę i wytrzymałość w dniu zaręczyn.
Inna grupka skupia się wokół tajemniczej skrzynki. W niej coś, co można po-
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wąchać, czego można dotknąć, ale
czego nie widać. Dzieci chętnie odgadują: „banan, cytryna, pomarańcza...”
Po tym wstępnym oswojeniu się z Afryką i współuczestnikami zabawy wkracza słynny podróżnik Rafael P’Ekala –
lornetka, kapelusz tropikalny, wielki kufer – zaprasza wszystkich na wyprawę
w głąb kontynentu. Tam-tamy (Jacek
i Kasia) zwołują chętnych. Najpierw
odwiedzimy Saharę. Witają nas pustynne krajobrazy, ruchome piaski, od
stóp do głów ubrani Beduini. Padają
pytania „Co wielbłąd ma w garbie?”,
„Co to takiego oaza?”. Teraz wszyscy
wyklejają pustynny obrazek używając
piasku specjalnie przywiezionego z
Sahary, plasteliny i skrawków krepiny.
Paulinka i jej mama Kinga z dużą dbałością o szczegóły tworzą swoje prace. Krajobraz kilkuletniej Wiktorii ma
rozmach i bogatą kolorystykę, tacie
nie pozwoliła pomagać.
Pejzaże afrykańskie urzekają, ale podróżnikom brakuje wody. Śpiewamy
modlitwę o deszcz: „U Allele!” zawodzi A’Nia. „U Allele” – podchwytują
dzieci i dorośli.
„Alleea tikitonga – Alleea tikitonga;
O masa, masa, masa, U Alle balua
balue – U Alle balua balue” – śpiewają prawie wszyscy. To może mało
wierny, ale melodyjny przykład charakterystycznego dla Afryki śpiewu
responseryjnego.
Z pustynią graniczy sawanna. Rafael P’Ekala opowiada i prezentuje na
zdjęciach zwierzęta i roślinność sawanny, plemiona tu żyjące, obrzędy związane z polowaniem. Aby polowanie
się udało trzeba odbyć odpowiednie
rytuały w maskach, które przyciągną
dobre moce, a odpędzą złe. Uczestnicy, niezależnie od wieku i umiejętności, z kartonu i folii samoprzylepnej,
wyczarowują maski. Najfantastyczniejsze. Maja na brązowym tle nakleiła

22/2007 OCHOTNIK

grube krechy ust i żółte paski na czole
i policzkach. Wokół ruda grzywa. To
chyba człowiek-lew? Maska zostanie
powieszona w pokoju Majki. Tak jak te
maski pod suﬁtem – dekoracja sali. Ale
teraz w tych maskach wszyscy słuchają szamana P’Awla. A on przyciszonym
głosem opowiada jedną z najpiękniejszych bajek afrykańskich. Bajkę o
cudownym, trochę złośliwym ptaku,
który jednak wybawił małego Nafurahikukuona i całą jego wioskę od głodu. Skupienie wielkie, dzieci na pewno
tę baśń zapamiętają.
Pozostaje jeszcze zwiedzić las tropikalny i zawitać u Pigmejów. Trwają
tu przygotowania weselne, wszyscy
uczestnicy spotkania są zaproszeni. Na
tę uroczystość trzeba pięknie się ozdobić. Zrobimy sobie naszyjniki i bransoletki z paciorków i kolorowych makaronów. O, jaki wybór koralików! Nęcą,
przyciągają do warsztatu, nie sposób
się oprzeć! Wszyscy angażują się w
warsztat. Najmłodszym trzeba pomóc
wiązać supełki. Jeśli nie mama, to najlepiej zrobią to Ewe’Lina lub I’Wona.
I znów odgłosy tam-tamów. To zbliża
się czas weselny. Tańczymy w rytm (raczej) i śpiewamy. Pora na ucztę. Co
jemy, to też zagadka, niezbyt zresztą
trudna a smakowita: banany, daktyle,
i orzeszki ziemne – zgadują dzieci.
Zabawa dobiega końca, ale jeszcze
nie wszyscy mają dosyć. Najpierw Michalina i Justyna, potem Julia i Kacper
oblegają Jacka przy bębnie. Dzieci
też chcą spróbować wydobyć własny dźwięk, własny rytm z instrumentu.
Eksperymenty brzmią ciekawie. Jacek
chętnie współpracuje z małymi instrumentalistami, ale rodzice już wołają,
czas do domu. „Jambo!”
A.S.

OKO/ﬁlie
ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
14 stycznia 2007, godz. 12.00-15.00

„Mój pierwszy bal”
Serdecznie zapraszamy rodziców wraz z pociechami (od 3 do 15 lat)
na kolejne spotkanie z cyklu: Artystyczna Niedziela z Mamą i Tatą
pt. „Mój pierwszy bal”.
W pierwszej części wystąpi grupa sześciolatków z przedszkola nr 248
w pełnym humoru, ale nie pozbawionym morału przedstawieniu
pt. „Bajka o królewnie, która na wszystko kręciła nosem”
na podstawie bajki Wiery Badalskiej.
W drugiej – o charakterze warsztatowym – dzieci będą miały możliwość
udziału w zajęciach plastycznych, w ramach których będą mogły
samodzielnie wykonać maski karnawałowe, stroje balowe i upominki.
Wykonane rzeczy będzie można zabrać ze sobą do domu.
Serdecznie zapraszamy.
wstęp wolny
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, tel. 0 22 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
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21 stycznia, godz. 12.00
wstęp wolny
Centrum Artystyczne „RADOMSKA 13” – ﬁlia ośrodka Kultury Ochoty przy ulicy Radomskiej 13/21
zaprasza serdecznie na specjalną NOWOROCZNĄ edycję cyklicznej imprezy „Tradycja po polsku”.
Bogaty blok warsztatów plastycznych i taneczno-wokalnych przeniesie nas
w świat ludowych zwyczajów, przesądów i wróżb dotyczących wejścia w Nowy Rok.

Z życzeniami radości i spełnienia marzeń, zapraszamy na noworoczną „Tradycję po polsku”.
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1515

oferuje Ci najnowszą technologię
w specjalnie projektowanych akustycznie pomieszczeniach.
Atmosfera studia odkrywa sekrety Polihymni
a Jej duch uniesie Cię na wyżyny doskonałości.
Wyposażenie studia
MIKSER: TL Audio M4 Tube – 24 kanałowa lampowa konsoleta
PRZETWORNIK ANALOGOWO CYFROWY:
MOTU HD 192 – wyjątkowej klasy przetworniki 24 bity/196kHz
utrzymują dynamikę urządzenia na poziomie 120dB
ODSŁUCHY: ADAM P 33 z subwooferem ADAM SUB 10
PRZEDWZMACNIACZE I PROCESORY ZEWNĘTRZNE: AVALON VT 737,
TL AUDIO C1, TC HELICON VOICE ONE, Lexicon MPX 100,
TC ELECTRONIC M ONE, Line 6 POD XT Pro
INSTRUMENTY: Yamaha MOTIF ES 8, perkusja Yamaha STAGE CUSTOM,
gitara LINE 6 VARIAX 700
MIKROFONY: Neumann U 87, AKG C414,
B-XLS/ST, Audiotechnika AE 2500,
AE 3000, Shure SM 81, SM 57, SM 58, SM 94, BETA 58,
Groove Tube GT Convertible, Senheiser e865
OPROGRAMOWANIE: Cubase 4, PSP Total Pack,
Sampler Motu Mach Five,
SSL Duende
KONTAKT:
Paweł Pękalski – realizator dźwięku, pawel.pekalski@oko.com.pl
fot. Piotr Pawelec

Zapraszamy
na spotkanie
organizacyjne

15 stycznia
godzina 18.30
sala numer 1
Ośrodka Kultury Ochoty

