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Drodzy mieszkańcy Ochoty!

W numerze:
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skierowane do każdego, kto czuje się związany z tą dzielnicą Warszawy. Dzielnicą
stosunkowo młodą, choć mającą już swoją prawie stuletnią historię. Chcemy, aby
„Ochotnik” umacniał nasze więzi z Ochotą, pogłębiał poczucie zakorzenienia.
Będziemy razem wędrować ciekawymi
szlakami tej dzielnicy, prezentować sylwetki interesujących ludzi, którzy tu żyli
i żyją. W tej przygodzie „zaprzyjaźniania”
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poetka i krytyk literacki, osoba, która
uważa, że miasto jest jej żywiołem i która
mieszka na Ochocie od dzieciństwa
(z małymi przerwami), autorka wielu książek, m.in.: „Warszawa – miesiące, lata, wieki” z serii „A to Polska właśnie” i bardzo popularnego albumu
pt.: ”Posłaniec uczuć. Prywatna historia
pocztówki”,

muzyk i dziennikarz, współpracujący
m.in. z „Notesem wydawniczym”, mieszkający od lat na Ochocie, na Kolonii Staszica.
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Z DZIEJÓW
OCHOTY

Zaginone
osiedle
Kolonii Staszica

T

ereny należące do Skarbu Państwa,
ciągnące się wokół miasta na obszarach przyłączonych doń w 1916
umożliwiały w warunkach odzyskanej niepodległości racjonalną gospodarkę gruntami i właściwe planowanie przestrzenne.
W pierwszych latach istnienia Polski Odrodzonej uważano, iż nadmiernie zagęszczone i wysoko zabudowane centrum
Warszawy należy otoczyć zielonymi dzielnicami, kształtowanymi w myśl modnej na
początku XX w. koncepcji miast-ogrodów.
Tak pomyślane dzielnice miały być zabudowywane domkami jednorodzinnymi,
bliźniaczymi i szeregowymi, otoczonymi
bujną zielenią. Jednocześnie, zniszczenia
doby pierwszej wojny światowej wywoływały (i to nie tylko w Polsce) nostalgię
za architekturą dawnych epok, której tak
wiele bezpowrotnie utracono. Powszechny
odwrót od prądów modernistycznych na
rzecz przywróconego do łask historyzmu
zaowocował wypracowaniem modelowych
wzorców zabudowy dla zielonych dzielnic
i w rezultacie dom z początku lat 20-tych
miał przypominać szlachecki dworek
renesansowy, barokowy lub klasycystyczny. Bowiem w tej konwencji upatrywano
najbardziej swojski, narodowy klimat.
W tak pojętej stylistyce powstały pierwsze
osiedla na Żoliborzu (tzw. Żoliborz Oﬁcerski i Żoliborz Urzędniczy), „Zdobycz
Robotnicza” na Bielanach, osiedle profesorskie w rejonie ulic Górnośląskiej i Myśliwieckiej, najstarszy fragment Saskiej
Kępy oraz dwie duże kolonie na Ochocie:
Kolonia Staszica i Kolonia Lubeckiego.

carskie władze wojskowe, które zabraniały
wznoszenia murowanych budynków na
przedpolu fortów opasujących miasto, czyli
w paśmie tzw. esplanady Twierdzy
Warszawa. Wyspą pośród tego pustkowia
był teren Filtrów, a na zachód od nich nitka
ul. Grójeckiej wraz z jej wątłymi przecznicami, która jako arteria wylotowa z miasta
miała murowaną zabudowę już w końcu
XIX w. W 1922 r. na zupełnym pustkowiu
wytyczono sieć nowych ulic, w pierwszym
rzędzie wokół nowo utworzonego placu
Narutowicza i w sąsiedztwie Filtrów,
gdzie zaprojektowano obie wspomniane
wyżej kolonie. Te ostatnie miały charakter
spółdzielni własnościowych. Powstawały
na podstawie jednolitego projektu urbanistyczno-architektonicznego na pozyskanym od Państwa gruncie, a poszczególne
domy, segmenty czy mieszkania spółdzielnia sprzedawała swym udziałowcom
i likwidowała się po zakończeniu całej akcji. Polityka kredytowa Państwa sprzyjała
pozyskiwaniu nisko oprocentowanych pożyczek, umożliwiających nabycie segmentu czy domku przez przedstawicieli średniozamożnej inteligencji.

Do 1918 r. tereny dzisiejszej Ochoty były
w znakomitej większości pustymi polami,
w efekcie wymogów stawianych przez
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Teren Kolonii Staszica zawierał się
w kwadracie ulic: Suchej (dziś: Krzywickiego), Nowowiejskiej, Topolowej (obecnie al.
Niepodległości) i Wawelskiej, ale najstarsza
jej część powstała w latach 1922-23 przy ul.
Nowowiejskiej i jej ówczesnych przecznicach: Suchej, Trybunalskiej, Referendarskiej i Sędziowskiej (do Filtrowej). Projektantem założenia był najprawdopodobniej
Marian Kontkiewicz. Frontem do Nowowiejskiej, pomiędzy wspomnianymi przecznicami, wybudowano trzy identyczne
duże domy wielorodzinne, zasadniczo jednopiętrowe, ale mające dodatkową kondygnację ukrytą w malowniczym, ceramicznym dachu. Ten typ dachu, zwany polskim,
charakteryzował
się
występowaniem
dwóch połaci o takim samym nachyleniu,
oddzielonych od siebie wyraźnie zaznaczonym uskokiem. Środkową partię fasady
każdego z tych domów cofnięto i zaakcentowano efektownym pozornym
portykiem pilastrowym, zwieńczonym
trójkątnym szczytem. Okna parteru
wyróżniono oprawami z gzymsowymi naczółkami. Opisane budynki zasłaniały stojące na zapleczu znacznie

Plan Kolonii Staszica wg stanu z ok. 1930 r.
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mniejsze obiekty, wystawione wzdłuż
czterech przecznic. Były to domy
szeregowe, parterowe z mansardowymi,
łamanymi dachami, w których pomiędzy
małymi facjatkami wyróżniały się okazałe
wystawki z trójkątnymi szczytami. Aby
uniknąć wrażenia monotonii długich elewacji szeregowców, cofnięto względem
ulicy skrajne pary segmentów. Łącznie wystawiono sześć takich domów. Od strony
uliczek zaprojektowano płytkie przed-ogródki, natomiast wewnątrz bloków
ogrody wypełniały całą wolną od zabudowy przestrzeń. Poszczególne segmenty
nie były duże, zazwyczaj trzy pokojowe,
w tym jeden na mieszkalnym poddaszu.
Ściany domów wzniesiono z cegły, ale
stropy i dachy były drewniane, podobnie
jak posadzki i ponoć zbyt monumentalne
schody. Ów zamierzony tradycjonalizm
miał się po kilkunastu latach walnie przyczynić do zguby osiedla...
W drugim etapie rozwoju Kolonii Staszica, tj. do 1925 r. powstała zabudowa ul. Filtrowej oraz wiele „dworków”
w rejonie ulic Langiewicza i Wawelskiej.
O tej części osiedla napiszemy jednak przy
innej okazji.
Do miasta-ogrodu kolonia upodobniła
się dopiero po jakichś dziesięciu latach,
gdy w nagim otoczeniu domków rozrosły
się drzewa i krzewy. Wcześniej narzekano
na księżycowy krajobraz, pełen znanych
nam dziś dobrze śladów po niedawno
ukończonej budowie.
Nazwy przecznic ul. Nowowiejskiej
dobrze ilustrują reprezentowane przez
spółdzielców zawody, byli to bowiem z reguły sędziowie i prokuratorzy. Z grupy
właścicieli segmentów w latach 20-tych
wymieńmy: Janusza Pileckiego (Referendarska 2), Henryka Czajkowskiego
(Trybunalska 1) oraz Kazimierza Łaczka,
Franciszka
Sienkiewicza,
Stanisława
Zwierzchowskiego i Mieczysława Okęckiego (ul. Sędziowska).

Perspektywa ul. Trybunalskiej, od Nowowiejskiej do Filtrowej. Stan ok. 1925 r.
kie bombardowania. W ich rezultacie
ogromna większość budynków spłonęła, zachowując co najwyżej mury obwodowe. Zły stan ocalałych zabudowań
wpłynął na decyzję, żeby nie odbudować domów od strony Nowowiejskiej,
Krzywickiego i trzech przecznic. Na miejscu dwóch z nich Trybunalskiej i Referendarskiej postawiono szkołę, przedszkole
i jakieś baraki(od ul. Nowowiejskiej),
a na pozostałej części placu urządzono
boisko. Odbudowano tylko wielopiętrowe
domy od strony al. Niepodległości oraz
pierzeje ul. Filtrowej, które powstały już
w drugim etapie rozwoju kolonii.

O Kolonii Staszica pisano już niejednokrotnie. Wspomnę tylko eseje Jerzego
Kasprzyckiego czy Jerzego S. Majewskiego, jednak żaden z nich nie zilustrował
swych artykułów dobrymi, przedwojennymi zdjęciami osiedla. Na szczęście ilustracje takie istnieją, jednak zazwyczaj ich
opisy są tak ogólnikowe, że nie kojarzono
fotograﬁi z zapomnianą dziś częścią kolonii. Nadrabiając ów brak prezentujemy
dwa takie zdjęcia.

Jarosław Zieliński

Od strony ul. Topolowej (obecnej al.
Niepodległości), najstarszą cześć osiedla
przesłonięto w latach 1927-29 wielkim
domem spółdzielni „U Siebie II”, także
zrzeszającej pracowników sądowych.
Ten budynek jest mylony w literaturze
z trójsegmentowym domem spółdzielni
„U Siebie”, który zbudowano dla pracowników Sądu Najwyższego i Najwyższego
Trybunału Administracyjnego, także między Topolową a Sędziowską, ale wcześniej
(l. 1924-25) i po południowej stronie wspomnianego (między Filtrową a Wawelską).
We wrześniu 1939 r. bliskie sąsiedztwo
zabudowań wojskowych oraz Filtrów naraziło opisaną część kolonii na niemiec-

Wielorodzinne domy Kolonii Staszica przy ul. Nowowiejskiej. Stan ok. 1925 r.
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Wracam na Ochotę

M

oja matka sprowadziła się,
a raczej została przez swych rodziców sprowadzona na Ochotę
w roku 1927 mając lat pięć. Ja przez moich
rodziców zostałam sprowadzona na Ochotę w roku 1948 (mając trzy lata) wraz z bratem, który dopiero co się urodził. W dodatku upieram się przy sformułowaniu,
że na Ochotę „wróciłam”. Zauważyłam,
że wielu moich rówieśników, urodzonych
poza Warszawą, mówi tak samo, bo po
Powstaniu nie było się tu gdzie urodzić.
Wszyscy z całą rodziną po prostu wróciliśmy. Może nie tak całkiem po prostu.
Mury domu przy Raszyńskiej 58 wprawdzie stały, ale wypalone. To wielka kamienica z cegły. A jednak najwcześniejsze
wspomnienia mojej matki i moje dotyczą
drewna. Ona zobaczyła swój dom jeszcze
w budowie. Widziała fundamenty, pierwsze, drugie piętro w budowie, jeszcze bez
schodów. Na piętra prowadziły zbite z
desek długie pomosty z nabitymi
poprzecznie szczebelkami, umożliwiające chodzenie bez zsuwania się. Po tych
pochylniach szli robotnicy, którzy na
górę na nosiłkach z desek wnosili na plecach cegły. Te dwa urządzenia całymi tysiącami powtarzały się także wśród drewnianych rusztowań z mojego dzieciństwa
w odbudowywanej Warszawie.
Mama pamięta, że przed oknami, na
trzecim piętrze widać było wielki kasztan.
Z okna można było dotknąć jego kwiatów.
I rósł tam podczas całej budowy, nie był

niszczony, ani tym bardziej nikt nie chciał
go wyciąć. W czasie deszczów mamie
przypomina się, jak przed wojną koledzy
mojego dziadka ubolewali, że wyniósł się
ze Śródmieścia z okolic placu Na Rozdrożu
na wieś, czyli na Ochotę. Mamie na stałe
się to skojarzyło z ulewą, ponieważ za jej
dzieciństwa, żeby przejść wielkie kałuże
i nie utopić się koło domu w błocie, przechodzono po rzuconych na ziemię deskach.
Na Służewskiej, gdzie się urodziła, „w
prawdziwym mieście” tak nie było. Tutaj
tuż za domem zaczynało się pole, Pole Mokotowskie. Za mojego dzieciństwa za tzw.
Lotnikami, (przed wojną ten gmach przy
Żwirki i Wigury należał do Marynarki Wojennej, po wojnie przeszedł na własność Sił
Powietrznych), także zaczynało się pole
czerwonej kapusty i latało pełno bielinków. A w miejscu, gdzie później zlokalizowano Cmentarz Żołnierzy Radzieckich,
wśród żabiego koncertu przechadzały się
bociany. Miały tam bociani raj, bo wtedy
istniało tam prawdziwe małe, bardzo mazowieckie, jeziorko z wierzbami. Trudno pojąć
dlaczego je postanowiono zlikwidować razem z wierzbami. Mogło przecież ozdabiać
piękny park wokół cmentarza do dzisiaj.
A z powodu tego sztucznego założenia parkowego było potem mnóstwo kłopotu, bo
jeziorko zdaje się „odrastało” i trzeba je było
wielokrotnie osuszać. Nie pamiętałabym
tego, gdyby nie strach przed dużo ode mnie
wyższymi bocianami. One się mnie zupełnie nie bały, były do ludzi przyzwyczajone.

Oczywiście dziadkowie z mamą wprowadzili się do domu wykończonego.
Inaczej niż my w roku 1948. Okna były,
jednak drzwi wejściowe zastawiało się
metalową siatką z łóżka, ze sprężynami,
zawieszoną kocem, żeby nie wiało. Ale
wiało. I dlatego mój brat Tadzik rezydował
w łazience, gdzie było stosunkowo zacisznie. Chodziliśmy po belkach mających potem podtrzymywać podłogę, wśród morza
wiórów. Meble przywiezione ze Śląska stały na belkach i wzbudzały moje dziecinne
zdumienie. Wydawało mi się to nieco niepoważne. Na Śląsku te same meble miały
solidniejsze podparcie. Wszystko pachniało drewnem. O zmierzchu dołączał się do
tego ohydny zapach karbidu, bo mieszkanie oświetlało się lampkami karbidowymi, tymi samymi, których używano w tym
czasie w kopalniach.
To wszystko miało się zmienić

Małgorzata Baranowska
fot. Magda Kisiel
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Malarska
Jesionowa
Maszyńskiego bo to jest mój
rodzony brat. (...) W malarstwie Halinę i Stanisławę
Maszyńskie – bliźnięta, bo to
moje rodzone siostry”.
Tak naprawdę malarstwo
Mariusza Maszyńskiego, to
rysunki inwentaryzacyjne zabytków Warszawy wykonane
podczas I wojny światowej. Te
prace były również prezentowane w Zachęcie na wystawie
zbiorowej w 1920 r.

T

a malutka uliczka na Kolonii Staszica w okresie międzywojennym
zamieszkiwana była przez grupę
malarzy, graﬁków i projektantów. Idąc od
ulicy Wawelskiej pod numerem drugim
mieszkała malarka Eleonora Lipkówna,
wyróżniona na wystawie w Zachęcie
(9 XII 1938 r). Przy Jesionowej 3 mieszkała
rodzina Maszyńskich: siostry bliźniaczki
Halina i Stanisława (1886-1944) obie malarki. Też niejednokrotnie wystawiające swoje
prace w Zachęcie. Były to rodzone siostry
Mariusza Maszyńskiego: aktora, recytatora, malarza a także konserwatora mebli.
W swoich zbiorach ten człowiek wielu pasji
posiadał sporo stylowych mebli: jeden pokój w rodzinnym mieszkaniu na Jesionowej
urządził w stylu empire, drugi w stylu tzw.
warszawski biedermajer. Wszystkie meble odnawiał sam. Na temat środowiska,
z którego wywodził się Mariusz Maszyński najlepiej mówi dowcipna wypowiedź
jego brata Juliana, literata, dla „Kuriera
Porannego”. Wypowiedź jest odpowiedzią
na pytanie: Kogo naprawdę cenię? „Odpowiadam bez namysłu i wahania: z dziedziny wiedzy prof. Tadeusza Kotarbińskiego,
bo to jest mój cioteczny brat. Z literatury
Juliana Krzemińskiego, bo to jest mój pseudonim. Z dziedziny teatru – Mariusza

Maszyński
był
przede
wszystkim wspaniałym aktorem teatralnym – (widzowie
uwielbiali go m.in. za rolę
Papkina) i ﬁlmowym – jedna
z głównych ról w pierwszym
ﬁlmie dźwiękowym pt. Każdemu wolno kochać! Scenariusz
do ﬁlmu napisali oczywiście dwaj bracia – Juliusz
i Mariusz Maszyńscy. Do dziś w zbiorach niektórych prywatnych kolekcjonerów zachowała się
również płyta z jego recytacjami bajek dla dzieci.
Na niej słychać wyraźnie, że był to jeden z wybitniejszych recytatorów polskich. Niestety zginął
w czasie Powstania Warszawskiego w dniu 6 VIII
1944 roku wraz z siostrami i żoną rozstrzelany, albo
w którymś z ogródków przy Jesionowej, albo po
drugiej stronie Wawelskiej na Polu Mokotowskim.
Czy projektowanie urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w takich miastach jak Gdynia,
Kalisz czy Warszawa, ma coś wspólnego z malarstwem? Tak czy nie, na pewno nie można odmówić pewnych walorów estetycznych zaporom
wodnym na Dunajcu w Rożnowie czy na Bzurze
w Sochaczewie. Te wszystkie projekty wykonał
Karol Pomianowski (1874-1948) mieszkający na Jesionowej 15. Na koniec nie można nie wspomnieć
Wojciecha Jastrzębowskiego (1884-1963). Mało kto
pamięta, że to on wygrał konkurs na projekt monet w 1922 roku o nominale 1, 2, 5, 10, 20, 50 groszy. Nie mieszkał na Jesionowej, ale niedaleko – na
Prezydenckiej 10.

Krzysztof Trawkowski
fot. Magda Kisiel
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Od redakcji: Autor artykułu
śledzi głównie losy ludzi żyjących i tworzących w okresie
dwudziestolecia międzywojennego, dlatego został nie odnotowany fakt, że również na ulicy Jesionowej pod numerem 15
ostatnie kilkanaście lat swojego
życia spędził wybitny malarz
pejzażysta – Włodzimierz Zakrzewski, zmarły w 1992 roku.
W latach pięćdziesiątych był
wykładowcą w warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. Jego
prace znajdują się m. in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Galerii Drezdeńskiej,
w
Galerii
Trietiakowskiej
i w Ermitażu.
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rozmowa miesiąca

Mieszkanie
pełne
duchów

Rozmowa z Jolantą Lothe
– aktorką, współtwórczynią
razem z Piotrem Lachmanem
Video teatru „Poza”.
 Jak długo jest Pani związana

z Ochotą?
Od 1961 roku mieszkam w Alei Niepodległości, w starej przedwojennej kamienicy
graniczącej z domami należącymi do Kolonii Staszica.
Jolanta Lothe z Piotrem Lachmannem

 Urodziła się Pani w Warszawie?
Urodziłam się w Wilnie, którego prawie wcale nie pamiętam. Tam straciłam
ojca. Został rozstrzelany w 1943 roku jako
jeden z 10 zakładników inteligentów w
Ponarach – niedaleko Wilna. Moja mama
– Wanda Lothe-Stanisławska, była aktorką i przed wojną często zmieniała miejsca
pracy. Teatr za teatrem: Toruń, Olsztyn,
Kraków, Bielsko i całe wybrzeże. W swoim
czasie była znaną aktorką Trójmiasta.
A mieszkanie warszawskie, w którym
mieszkam od ponad 40 lat należało do rodziny mojej babci, czyli matki mojej mamy.
I to było mieszkanie, które ja poznałam dopiero przyjeżdżając do Warszawy na egzaminy do Szkoły Teatralnej.
 Kto tutaj wtedy mieszkał?
Oprócz moich dziadków i cioci, którzy
mieszkali tu już przed wojną (dziadek był
adwokatem, te domy zamieszkiwała sama
palestra,) w latach 40-tych dokwaterowano różnych sublokatorów, których trudno
było się później pozbyć. W pokoju mojej
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córki przez wiele lat razem z nami mieszkała osoba, bardzo dziwna, trudna i nieprzyjemna. Nie cierpiała mnie i mojej mamy.
Uważała widocznie, że artystki to muszą
być jakieś wszetecznice. Salon w którym
teraz siedzimy (wszystkie pokoje są w amﬁladzie) był cały czas zamknięty, bo w nim
z kolei mieszkała moja ciocia. Nazywała się
Grabałęcka i była żoną przedwojennego wiceprezydenta Warszawy, który po wojnie
emigrował do Londynu. To mieszkanie jest
pełne duchów...
 Jak wyglądało wtedy to miesz-

kanie? Czy też było takie piękne,
pełne starych mebli i obrazów?
Było bardzo zaniedbane. To były trudne
lata, nie przywiązywaliśmy wtedy wagi do
pieniędzy i mimo to cudownie nam się żyło.
Nie mieliśmy żadnych ciekawych sprzętów,
mebli, na ścianach zawieszone miałam maty
cepeliowskie – to co można było wtedy dostać. Natomiast piec kuchenny mieliśmy
piękny – jak na wsi, z fajerkami.
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Ten dom i to mieszkanie, wydawało mi
się zawsze niezwykle tajemnicze... 18 lat
temu poznaliśmy z Piotrem Lachmanem
(moim partnerem artystycznym i życiowym)
pana Władysława Szpilmana – chcieliśmy
robić z nim spektakl. Zaprzyjaźniliśmy
się wszyscy bardzo i pewnego dnia
zaprosiliśmy go do siebie, do domu.
Okazało się, że w 1944 roku on ukrywał
się własnie w tym domu, na tej klatce i najprawdopodobniej z naszego mieszkania
przemieszczał się na strych i tutaj miało
miejsce spotkanie pana Władysława
z
oﬁcerem
niemieckim
Wilmem
Hosenfeldem. Szpilman opowiedział nam
wtedy całą historię swojego życia wojennego,
oglądał dokładnie kuchnię i spiżarnię.
Historia tego domu jest bardzo dramatyczna, tu rozstrzelano 7 sierpnia 1944
roku prawie wszystkich mieszkańców
z naszej klatki i dwóch sąsiednich. Od strony podwórka ściana domu jest cały czas
podziurawiona śladami po kulach.

rozmowa miesiąca

Piotr Lachmann i Władysław Szpilman w mieszkaniu przy Alei Niepodległości, gdzie kompozytor ukrywał się podczas Powstania Warszawskiego
 Co zmieniło się w polu Pani

widzenia przez te wszystkie lata?
Kiedyś jeździłam trolejbusem stąd do
Szkoły Teatralnej na Miodową. Przed oknami była ogromna ilość drzew, dzikie wino
pięło się po moim balkonie, później, gdy
Aleje zaczęły być coraz bardziej hałaśliwą
ulicą, pełną kurzu i smogu, musiałam je
z bólem serca ściąć...
Bardzo czuję się związana z Polami Mokotowskimi, które zmieniły się na korzyść
i na niekorzyść. Dla ludzi, którzy lubią
spędzać czas wesoło, w większym towarzystwie, przy piwie – teraz jest na pewno
lepiej, ciekawiej i bezpieczniej. Ja jednak na
Pola już nie chodzę ani w sobotę, ani w niedzielę, bo przewĳają się tam jarmarczne
tłumy i to mi nie odpowiada.

 Najbliższe ulubione zakątki?
Miejsca magiczne?
Najbliższe uliczki Kolonii Staszica:
Langiewicza, willowy fragment Filtrowej, od lat z bólem serca obserwuję jak
coraz bardziej niszczeje piękny dworek na
Langiewicza i myślę, że on się już nigdy
nie podniesie: jest zagrzybiony, mieszkają tam alkoholicy i nikt nie chce się nim
zająć. Bardzo lubię też skwer przy ulicy
Ładysława. Z przedszkolem, które tam
się znajduje i do którego chodziła moja
córka, mam zabawne wspomnienie: gdy
odprowadzałam tam Paulę po raz pierwszy, krzyczała wniebogłosy: „Mamo, daruj
mi życie!”, a mĳani ludzie przypatrywali
nam się z niepokojem.

 Gdzie Pani najchętniej robi

zakupy? Jakie sklepy w najbliższej
okolicy mogłaby Pani polecić?
Pod tym względem jest fatalnie! Powoli
znikają albo przenoszą się dalej wszystkie
nasze ulubione sklepy, które istniały tu od
dziesięcioleci. Tam, gdzie od pradziejów
był sklep warzywny pani Grażyny Pyziak, ostatnio był punkt zupełnie absurdalny: kwiaciarnia wysyłkowa, teraz jest
tam galeria ubrań. Tam gdzie przez lata
była drogeria – bardzo potrzebny punkt,
teraz jest sklep: „Cuda świata” – można
się uśmiać... Tak podniesiono czynsze, że
ci ludzi nie mogli sobie pozwolić na dalszą pracę w tym miejscu, bo nigdy by nie
zdołali utrzymać tych sklepów... To jest
oburzające!
Rozmawiała Joanna Rolińska
fot. archiwum prywatne /
Witold Krassowski
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GRÓJECKA 75

Dobrą passę ﬁrmy przerwała II wojna
światowa. Perfumeria istniała do 1944 roku,
podczas okupacji funkcjonując pod
przymusowym zarządem niemieckim
jako “przedsiębiorstwo nieprzyjacielskie”. Budynek, w którym mieszano
składniki zapachowe, jeszcze długo po
wojnie mieszkańcy Ochoty nazywali
“synergią”.

N

ieustannie otwierane ciężkie
dwuskrzydłowe drzwi. Powyżej
okno w formie „wolego oka”,
na którego oprawie wspierają się dwie
półnagie postacie – kobieta i mężczyzna.
Każde z nich jedną ręką podtrzymuje
ponad otworem odwrócony trójkąt (być
może niegdyś znak ﬁrmowy) umieszczony na tle ﬂorystycznej dekoracji.
Z wejścia frontowego wchodzimy
w dwudzielną sień. Schody z różowego
lastryka prowadzą nas na parter lub do
suteren (na przykład do Oczka, gdzie
możemy napić się kawy, obejrzeć zdjęcia wystawione w Galerii Podróżnika,
a niekiedy na żywo posłuchać dobrej
muzyki).
Odgłosy koncertów zespołów muzycznych, zajęć szkoły wokalnej im. Jerzego Wasowskiego (już imię patrona każe
nam się choć na chwilę zatrzymać) budują dzisiejszą atmosferę budynku. Lecz to
nie dźwięki zwabiłyby nas tutaj w latach
dwudziestych zeszłego wieku. Pod ten adres traﬁlibyśmy raczej podążając za gęstą
i ciężką wonią destylatów…
Ale chwileczkę, wszystko po kolei...

ZRZESZENIE
CECHMISTRZÓW BUDOWLANYCH
W początkach XX wieku energicznie
przystąpiono do zabudowy tej części
Ochoty – świeżo włączonej w obręb miasta. W tym samym czasie powstało Zrzeszenie Cechmistrzów Budowlanych. Właściciele Spółki postanowili z rozmachem
zaistnieć na rynku, a przy okazji zareklamować ﬁrmę własną efektowną siedzibą.
Stąd w 1922 roku przy Grójeckiej wzniesiono budynek, poprzedzony początkowo
przedogródkiem. Konsekwentnie realizowano go w stylu dworkowym, niezwykle
popularnym w owych czasach na obrzeżach Warszawy (miedzy innymi na Mokotowie i Żoliborzu). Była to główna część
zespołu zabudowań. Pozostałe – niezachowane – rozciągały się na tyłach, wzdłuż
granic posesji, obejmującej także sąsiednią
działkę nr 77.
Ambitne przedsięwzięcie zrzeszenia
– budowa osiedli robotniczych Radomskiej
Wytwórni Broni i Portu Wojennego na
Oksywiu – spaliły na panewce. Ze względu
na trudności ﬁnansowe spółka zmuszona
była wycofać się z zamówień. Pod młotek
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pełne oleistych wywarów wabiły gęstą wonią destylatów i olejów eterycznych. Ponoć
efektem działalności ﬁrmy były średniej
klasy perfumy.

WARSZAWSKA
SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA
W 1947 r. pełnomocnik L.T. Piver
odsprzedał budynki Warszawskiej
Spółdzielni Ogrodniczej. Niewielka
ulica Grójecka, sierpień 1939 odległość, jaka dzieliła je od tradycyjnych upraw ogrodniczych na Ochocie,
poszedł także dom przy Grójeckiej. W 1924
Rakowcu i Okęciu, sprawiła, że warto było
roku, tytułem zwrotu udziałów, przejęli go
zainwestować 4500 000 złotych w odbudoinżynierowie – akcjonariusze, tworząc Biuwę i przebudowę obiektów, zgodnie z poro Budowlane Lubińskiego i Jaskulskiego.
trzebami branży.

PERFUMERIA L.T. PIVER

W drugiej połowie lat XX-tych, jeszcze
przed Wielkim Kryzysem Polska coraz szerzej otwierała się na zachodnie nowinki,
wpływy i zagranicznych inwestorów. Warszawa – jako Paryż Wschodu – przyciągała
francuski przemysł kosmetyczny. Znane
paryskie ﬁrmy, takie jak Ravis, Bourjois,
Brocard, Gilot, Ronel czy Cedib otwierały
tu swoje oddziały.
W 1928 roku warszawską ﬁlię założyła
także paryska perfumeria L.T.Piver. Rozbudowana siedziba przy Grójeckiej – wraz
z obszernym zapleczem magazynowym
i rezerwowym terenem, sięgającym aż do
późniejszej ul. Wolnej Wszechnicy, spełniała wymogi ﬁrmy. W budynku frontowym
umieszczono biura i laboratoria, zaś na
zapleczu wyrabiano i pakowano mydła
toaletowe i wody kwiatowe. Wielkie kadzie

Późniejszy rozwój budownictwa mieszkaniowego i usługowego na Ochocie skutkował odbieraniem WSO fragmentów posesji, które władze miejskie przekazywały
nowym użytkownikom. Zlikwidowano
magazyny i garaże. Na gruntach dawnych
ogrodów powstawały osiedla mieszkaniowe. Zawężała się skala działalności ochockiego warzywnictwa.
W roku 1984 budynek zaczął pełnić rolę
ośrodka kultury.

A TERAZ …
Zarękawki i białe laboratoryjne fartuchy zamieniły się w kostiumy tancerzy;
odgłosy destylacji i jednostajny szum biura przeszły w muzykę koncertów, śpiewy uczniów szkoły wokalnej i nieśmiałe
wprawki gitarowe.
Justyna Józefowicz

Dla potrzeb tego numeru nie udało nam się dotrzeć do archiwalnych zdjęć budynku przy
Grójeckiej 75. Mamy nadzieję, że uda nam się je opublikować w kolejnych wydaniach.
(red.)
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Witam w „Ochotniku” !
– miesięczniku wydawanym przez warszawski Ośrodek Kultury Ochoty.

Chciałabym, aby OCHOTNIK będąc pismem wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy,
przyczyniał się jednocześnie do promocji działalności OKO i jego oferty kulturalnej, którą cały czas staramy się urozmaicać. Na stronach OKA będziemy szczegółowo opisywać
życie naszego ośrodka i naszych ﬁlii: Klubu Nauczyciela, Domu Kultury Rakowiec, Surmy, Pracowni Ceramicznej, Klubu Baśniowa i Klubu Słupecka.
W kolejnych numerach „Ochotnika” opowiemy o historii budynku, w którym mieści
się nasz ośrodek, a także będziemy wspominać dzieje wieloletniej już działalności OKA,
napiszemy o osobach z tym miejscem związanych; o tych, którzy nierzadko rozpoczynali
tu swoją karierę sceniczną...
OKO jest miejskim ośrodkiem kultury i chce być otwarte na kulturę miejską,
chce opuszczać swoje mury i wychodzić z ciekawą ofertą kulturalną na ulice
naszej dzielnicy. Chciałabym też, aby takim wyjściem na zewnątrz był nasz
„Ochotnik” – pismo, które będziecie mogli Państwo od dziś raz na miesiąc znajdować
w różnych punktach naszej dzielnicy.
Pozdrawiam czytelników i zapraszam na Grójecką 75 wszystkich chętnych do
współpracy: osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, tych którzy mają ciekawe
pomysły i chcieliby rozwĳać działalność kulturalną na terenie dzielnicy i miasta.

Monika Bończa Tomaszewska – dyrektor

OKO ZAPRASZA

Dzień Dziecka – Pole Mokotowskie
5 czerwca 2005 r.
g.11.00 - 20.00
Piknik rodzinny na rzecz warszawskich Rodzinnych Domów Dziecka
Honorowy Patronat nad imprezą objął
Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Lech Kaczyński
A z Ochotnika wynika…
Dzieciaki! Rodzice! Doszły nas słuchy, że
5 czerwca otworzą się niewidzialne granice czarodziejskich krain.
Jak to gdzie?! Na Polach Mokotowskich.

NAJWIĘKSZA WYSTAWA
GADÓW I PŁAZÓW W WARSZAWIE

z serii

Oko w “OKO” z...
Fascynujący Świat
Zwierząt Egzotycznych
już od 1 czerwca 2005
w Ośrodku Kultury Ochoty

Jeśli ktoś tęskni za wyścigami na kajakach
i łódkach – czeka go miła niespodzianka.
W krainie zdrowia podpowiedzą nam, co
zrobić, by być zdrowym jak ryba. Kraina
sportu nauczy nas, jak zostać mistrzem
sztafety rodzinnej i spaceru na szczudłach.
Kiedy już strzelimy tacie gola, a w nagrodę dostaniemy lody, zobaczymy jak w roli
aktorów radzą sobie policjanci i strażnicy
miejscy. Zdradzą nam oni sekrety walk
wschodu, taktyk i technik z użyciem pałki
typu tonfa, sztuk walki aikido, a także tresury psów patrolowo-obronnych.
Kto chce, będzie mógł się poddać truskawkowej obsesji. Podobno pewien czarownik obsiał truskawkami całe Pola Mokotowskie. I akurat 5 czerwca koniecznie
trzeba będzie je znaleźć i zebrać (… żeby
się nie zmarnowały). Ruszy też masowa
produkcja truskawkowych medalionów,
truskawkowych ramek na zdjęcia i innych
owocowych bibelotów pierwszej dziecięcej
potrzeby.

Na Polach pozwolą nam bezkarnie malować farbami i klejem, tworzyć obrazki
z bibułowych kuleczek, z kaszy, grochu
i innych kolorowych ziaren. W Tęczowym
Kąciku czeka nas zdobienie słoików i butelek. Zabawimy się też w gliniarza, zaskakującego jubilera – makaroniarza albo
w najprawdziwszych lalkarzy. Podobno
będzie także można nabrać ochoty na wymyśloną przez siebie koszulkę.
Kiedy już zmęczymy się tworzeniem,
z radością odpoczniemy u bajkowej kosmetyczki, rzucimy okiem na popisy
cyrkowców, a nawet podpatrzymy Teatr
BAJ i Teatrzyk Puk-Puk. Na dużej scenie
– oprócz zabaw, piosenek i korowodów
– czeka nas pokaz mody. Jeśli ktoś będzie
miał ochotę na wysiłek ﬁzyczny – zawsze
może zagrać w szachy.
A wszystko to w świetnym towarzystwie Stefena Möllera i uwodzicielskiego
Zbigniewa Wodeckiego, przy wtórze góralskiego bajania dużego Brody (Józefa)
oraz małej Brodki (Moniki).
To tylko niektóre atrakcje Dnia Dziecka
na Polach Mokotowskich. Wszystko to dla
Was i ZA DARMO!!!

ulica Grójecka 58/56, 1937 rok

Tego nie można przegapić!!!

JJ
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OKO
OKO w hołdzie Ojcu Świętemu

„Gdy myślę – Ojczyzna...”

Konkurs literacki poświęcony osobie
Ojca Świętego, Jana Pawła II

fot. Paweł Krasiński

W

dniu 2 kwietnia 2005 r. o godz. 15.00
w kościele p.w. N.M.P. Królowej
Świata przy ul. Opaczewskiej 20 odbył się
koncert zespołu „SOUL CONNECTION”
gospel group zorganizowany przez Ośrodek Kultury Ochoty.

Dla wszystkich zgromadzonych w kościele występ stał się okazją do wspólnej
modlitwy w intencji Jana Pawła II. Po koncercie owacjom na stojąco nie było końca.

ym pięknym i mądrym fragmentem wiersza Karola Wojtyły pragniemy zachęcić
wszystkich Państwa do udziału w konkursie
literackim, dotyczącym przeżyć rodzących się
w czasie spotkań z Janem Pawłem II. Będzie to
konkurs na wspomnienia, krótki pamiętnik,
reﬂeksyjne myśli.

To już trzeci koncert z cyklu „Sobotnie
koncerty w kościołach na Ochocie”. W początkowej wersji miał to być koncert pn.
”HOSANNA FOREVER”, w którym w oktawie Świat Zmartwychwstania Pańskiego
wszyscy mieli się wspólnie radować przy
dźwiękach muzyki gospel. Tak było do piątku 1.04. br.

Zapraszamy na majowe koncerty:

Oczekujemy wspomnień z pielgrzymek
do Rzymu, z wędrówek po Polsce i krajach
ościennych. Piszcie Państwo o tym, jak było,
co się wydarzyło i kogo spotkaliście po drodze. Kto wam pomagał, kto odmawiał pomocy? Co wami kierowało, że wędrowaliście
w trudach za Ojcem Świętym i Jego nauką?

Niestety nadchodzące z Rzymu informacje o pogarszającym się stanie zdrowia Ojca
Świętego postawiły pod znakiem zapytania
występ. Wspólnie z ks. Prałatem podjęliśmy
jednak decyzję, że koncert się odbędzie
i stanie się wspólną modlitwą za naszego
Papieża, ponieważ jak nadmienił ks. Prałat
„...kto śpiewa modli się dwa razy”.

Kościół pw. Świętego Jakuba

„Ojczyzna – kiedy myślę –
wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica,
która ze mnie przebiega ku innym,
aby wszystkich ogarniać w przeszłość
dawniejszą niż każdy z nas...”

T

Prace podpisane imieniem i nazwiskiem
(z adresem nadawcy), do dziesięciu stron
maszynopisu lub czytelnego rękopisu prosimy przesyłać do 15 sierpnia 2005 r. na adres
Ośrodka Kultury Ochoty.
Konkurs ma charakter otwarty. Zapraszamy do udziału w nim osoby starsze i młodsze, entuzjastów i sceptyków, przedstawicieli
wszystkich wyznań i niewierzących. Najlepsze prace nagrodzimy i opublikujemy w formie książkowej. Prace wyróżnione znajdą się
w tym wydawnictwie w obszernych fragmentach.
Z wyrazami szacunku
Organizatorzy
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie OKO
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W sobotę punktualnie o godz. 15.00
w wypełnionym po brzegi kościele zebranych serdecznie powitał gospodarz
ks. Prałat Józef Gromek oraz dyrektor
Ośrodka Kultury Ochoty p. Monika Bończa
– Tomaszewska (z maleńką Łucją na ręku).
Wszyscy wspólnie odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie, rozpoczął
się koncert. Zespół „SOUL CONNECTION”
wystąpił w zmienionym, specjalnie przygotowanym repertuarze pieśni modlitewnych.
SOUL CONNECTION to grupa ludzi zakochanych w muzyce gospel, warszawski
zespół, istniejący od listopada 2002 r.
Chór liczył 20 osób. Akompaniowało mu
5 muzyków. Dyrygentem, kierownikiem
artystycznym i dobrym duchem zespołu
jest Beata Stasiak.
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Ewa Kessler

19 maja (czwartek) g. 19.00

Ośrodek Kultury Ochoty
koncert zespołu New Life’m.

21 maja (sobota) g. 18.30
z okazji dnia matki
Koncert Eleni - Tobie Matko

Przede wszystkim Polska

1

maja na Polu Mokotowskim odbył się
piknik „Przede wszystkim Polska”.
Tłumnie przybyli warszawiacy bawili się
przy polskiej muzyce. Wystąpili: m.in.
Jurek Filar, kapela góralska „Siwy Dym”,
„Nasza Basia Kochana”. Gwiazdą był zespół 2+1, który przypomniał swoje największe przeboje. Entuzjazm wzbudziły
występy podopiecznych ochockiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz program
kabaretowy Zespołu Tanecznego Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.
Pomysłodawczynią festynu jest Magdalena Pietrzak-Merta, Naczelnik Wydziału
Kultury dzielnicy Ochota, która zorganizowała imprezę dzięki wsparciu Radnych
i Burmistrzów Dzielnicy Ochota. Mamy nadzieję, że kolejne rocznice wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej będziemy świętować
w patriotycznej atmosferze, podkreślając
szacunek do naszych narodowych tradycji.
MH

OKO
27 kwietnia w Ośrodku Kultury Ochoty odbyły się II Warszawskie Spotkania Poezji i Poetów. Wieczór miał charakter
spotkania towarzyskiego, podczas którego można było dojrzeć
w tłumie twórców różnych pokoleń, różnego kalibru i różnych
wrażliwości. Przybyli m.in.:
Marcin Cecko, Marcin Świetlicki,
Dariusz Brzóska–Brzóskiewicz
i Bohdan Chorążuk. Całość spajał
wyświetlany w sali kinowej
cykl krótkometrażowych ﬁlmów
autorstwa
Wojciecha
Koronkiewicza p.t.: „Poczet
poetów polskich”. Wieczór poprzedziło otwarcie wystawy
prac Kamila Sipowicza. Jedną
z atrakcji był koncert zespołu
„Tymon & Transistors” Ryszarda
Tymona Tymańskiego.

fot. Ula Kwiatek
Marcin Cecko i Wojciech Koronkiewicz

II Warszawskie Spotkania Poezji i Poetów

Dariusz Brzóska–Brzóskiewicz, Kora Jackowska i Kamil Sipowicz
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D. K. Rakowiec

Dom Kultury „Rakowiec” – Kuźnia talentów
Przez sztukę kształtuj siebie i swoje otoczenie

J

est takie miejsce na Ochocie,
gdzie spotykają się ludzie z pasją,
szukający sposobu na ciekawe
życie, na spełnienie swoich marzeń
i zainteresowań. To miejsce to Dom
Kultury „Rakowiec”.

Osiem lat temu kilkoro dzieci spotkało się
na kolejnym kursie tańca. Wszyscy byli
uczniami drugiej klasy ochockiej szkoły podstawowej nr. 10; Michał, Natalia,
Basia, Justyna i Marta. Już w szkole
zaczęli swoją przygodę z tańcem, ale
dopiero w klubie Tańca Towarzyskiego
„Rocks” prowadzonym przez Barbarę
i Pawła Sumałów ich taneczne zdolności
miały szansę być we właściwy sposób
rozwĳane. Tutaj wykuwał się ich taneczny charakter.
Jeden z nich – Michał Paciorek dzisiaj
jest już świadomym swoich możliwości
tancerzem, który wraz ze swoją partnerką – Natalią Krzysztoszek ma za
sobą niejeden wygrany turniej, udział
w wielu prestiżowych ogólnopolskich
i międzynarodowych turniejach tanecznych: Grand Prix Polski, Polish Cup,
Grand Prix Warszawy, Mistrzostwa Polski
Amatorów. Mały pokoik Michała na
warszawskim Rakowcu już dawno
wypełnił się pucharami i trofeami tanecznymi, ale to jeszcze nie kres jego
marzeń związanych z tańcem. Każdą
wolną chwilę poświęca doskonaleniu
swojego warsztatu tanecznego, szlifuje
go pod okiem trenerów i szkoleniowców,
którzy stwarzają mu odpowiednie warunki do kształcenia oraz zapewniają niezbędną wiedzę.
Michał to młody wrażliwy człowiek,
uczeń liceum im. „Bohaterów Narwiku”,
który jak wielu jemu podobnych poddany jest presji życia szkolnego, wymagań
związanych z maturą, egzaminami na
studia. Z powodzeniem godzi jednak
naukę ze sportem przy wsparciu rodziców i młodszej siostry, która swój talent
taneczny rozwĳa w zespole tańca nowoczesnego „Puls” DK ”Rakowiec”. Taniec
to największa fascynacja Michała, oprócz
niej znajduje też czas na wspólne wędkowanie z ojcem, albo na wyprawę rowerową z klubowymi kolegami.

14

Zamiłowanie do muzyki zaowocowało jeszcze jedną umiejętnością, którą
dane mu było uzyskać w DK „Rakowiec”
– grą na instrumentach strunowych
i klawiszowych. Plany na przyszłość związane są jednak z tańcem – może start na
turnieju w „Blackpool” i innych turniejach zagranicznych? Teraz najważniejsza
jest jednak matura i start na wymarzony
AWF.
Plany Natalii – partnerki Michała,
obecnej uczennicy Liceum im. T. Czackiego
są jeszcze ściślej związane z tańcem. W
przyszłości chce sama zająć się nauczaniem
tańca i ma nadzieję,że nie przeszkodzi
jej to w ukończeniu Ekonomii na
Uniwersytecie Warszawskim.
Młodszy kolega Michała, jego imiennik Michał Sumało swoje talenty również
rozwĳa w DK „Rakowiec”. Związany jest
z klubem tanecznym poprzez koligacje
rodzinne (syn instruktorów tańca) od zawsze. W dzieciństwie jego placem zabaw
był parkiet taneczny. Jako 6-latek zaczął
na serio zabawę z tańcem, zdobywał nagrody reprezentując KTT „Rocks” na
turniejach tańca towarzyskiego. Można
powiedzieć, że tańczyć uczył się równolegle z nauką chodzenia i wkrótce
przestało mu to wystarczać. Poszukiwania innych form ruchu zaprowadziły go na zajęcia sekcji Judo Klubu sportowego „Gwardia”. Po kilku latach
treningów okazało się, że artystyczna
dusza zwyciężyła i ponownie taniec,
ale już w formie Hip-Hopu stał się
jego pasją. Występuje w zespole
tańca nowoczesnego „Puls” w
DK „Rakowiec” i razem z innymi jego uczestnikami
święci sukcesy występując na przeglądach,
wojewódzkich
i ogólnopolskich.
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Jako solista dotarł do
Pucharu Polski w Hip –Hopie.

półﬁnału

Oprócz rozwoju talentów tanecznych
Dom Kultury „Rakowiec” dał mu także
szansę rozbudzenia umiejętności plastycznych na zajęciach malarstwa i rysunku. Bierze udział w plenerach malarskich,
niektóre prace plastyczne już doczekały
się publicznej prezentacji.
Michał wkrótce będzie zdawał egzamin
do wymarzonego gimnazjum sportowego, nie wie jeszcze, jakich wyborów dokona później. Pewne jest jedno, że zajęcia
w DK „Rakowiec”, dzięki swojej różnorodności, pozwoliły mu wszechstronnie się rozwĳać, dokonywać wyborów,
przy jednoczesnym wysokim poziomie
nauki w szkole podstawowej nr. 280.
Barbara Przybyłowicz

Kursy tańca w D.K. Rakowiec
Kurs dla dorosłych i młodzieży
(taniec na każdą okazję:
zabawy, studniówka,
dyskoteki, wesela, bale)
Zajęcia będą odbywały się
od 9 maja w poniedziałki o g. 20
D.K. Rakowiec ul. Wiślicka 8,
tel. 823 66 97

SURMA
Zaczarowany Kocyk

Ś

roda, godzina 16:55. W SURMIE pełno dzieci. Ostatni mali spóźnialscy
szybkim krokiem, zziębnięci, wchodzą do
środka. Jest coraz bardziej gwarno i wesoło. Wszyscy z niecierpliwością czekają na
otwarcie magicznych drzwi, za którymi
jeszcze uwĳają się wolontariusze. Wszystko gotowe? Stoliki, kocyk, kredki, ﬂamastry, farby, plastelina, kolorowe kartki....
Gotowe. Wobec tego... Zaczynamy!

Czym jest Zaczarowany Kocyk?
Zaczarowany Kocyk to projekt realizowany w Klubie Osiedlowym SURMA,
który już od 3 lat cieszy się szerokim zainteresowaniem wśród najmłodszych i ich
rodziców. Od samego początku nad całością czuwa Sylwia Balawender, pracownica klubu, a pomagają jej liczni wolontariusze, wkładający w swą pracę dużo serca
i ciepła. Każde zajęcia składają się z dwóch
części – po krótkim powitaniu opowiadana jest bajka, a następnie przechodzimy
do zajęć plastycznych, tematycznie z nią
związanych. Czasami miedzy bajką a plastyka jest zabawa, ale to zależy od temperamentu dzieci.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
i trwają około godziny. Są skierowane
przede wszystkim do dzieci w wieku 4-7 lat.
Do wspólnej zabawy zachęcamy także rodziców malców – wiemy, że często obecność mamy lub taty pomaga przezwyciężyć nieśmiałość, a wspólne malowanie, czy
wycinanie dają okazję do zacieśnienia więzi z dzieckiem i poznania się w nowych sytuacjach. Takich możliwości nie dają nawet
przedszkola czy żłobki.

Nie tylko Śpiąca Królewna
i krasnoludki.
Ewelinka rozkłada swój różowy kocyk
w motylki, Filip i Ola już grzecznie siedzą
na kolanach mamy, Blanka ściska w rączce
nową lalkę. Chwilka ciszy i już słychać wesoły głos Gosi, która od roku jest wolontariuszką. O czym dzisiaj? Temat przewodni
– wiosna, reszta zależy przede wszystkim
od dzieci. Gosia opowiada o przebiśniegach, sasankach i Marzannie. Dzieci prześcigają się w pomysłach na ciąg dalszy...
Nasze bajki są jedyne w swoim rodzaju
i niepowtarzalne. Brak w nich Kopciuszków, czarownic i Calineczek, a jednak są
ciekawe i przesiąknięte magią jak żadne
inne. Nigdy nie czytamy bajek. Chociaż
zawsze starannie się przygotowujemy, nie
mówimy ich z pamięci. Co więcej – wiernymi pomocnikami w wymyślaniu opowieści są dzieci. To one wpadają na najlepsze

pomysły i otwierają się przed rówieśnikami. Dzięki takiej formie każdy może puścić
wodze fantazji. W ten sposób powstają nasze wspólne historyjki.
Celem opowiadania bajki jest przede
wszystkim zachęcenie dzieci do współpracy, pokazanie im, jak wspaniała jest
zabawa z wyobraźnią i jak wiele różnych
pomysłów kryje się w ich główkach.

„Dzisiaj będziemy robić
coś niezwykłego....”
Składamy kocyki, chowamy przytulanki.
Wszystkie dzieci siedzą już przy stolikach.
Śmieją się, rozrabiają, krzyczą... Milkną dopiero, gdy widzą, że Gosia trzyma w ręku
kolorową kartkę. Z zainteresowaniem zaczynają słuchać, co będziemy robić. Dziś
malujemy Panią Wiosnę – kwiaty, łąkę,
motyle – co tylko podpowie wyobraźnia....
Żadne nasze zajęcia nie są takie same.
Bajki są urozmaicone i „dopasowane” do
aktualnych pór roku, czy świąt. Nie oznacza to oczywiście, że przez całą wiosnę malujemy kwiatki. Mówimy także o zwierzętach, owadach, naszym bohaterem może
stać się mały chłopiec lub dziewczynka,
która spędza wakacje na wsi. Równie urozmaicone są zajęcia plastyczne. Nie tylko
malujemy i rysujemy. Często pracujemy
z masą solną, malujemy farbkami do szkła,
wycinamy, kleimy... Pomysłów jest tyle, ile
naszych zajęć, bo na każdych robimy coś
niepowtarzalnego.

„Mamo, ja jeszcze rysuję...”
Wbrew pozorom to nie slogan reklamowy, ale zdanie często słyszane, gdy zajęcia
zbliżają się ku końcowi.
Godzina 18 zbliża się nieubłaganie. Jednak dzieci nie liczą czasu, z zapałem malują
ostatnie liście i płatki kwiatów. Nareszcie!
Zrobione! Ewelinka już biegnie do mamy
pokazać swoje prace. Z niechęcią żegnamy
się ze wszystkimi. Uśmiechy jednak nie
znikają z twarzy, bo wiemy, że spotkamy
się już za tydzień.
Zaczarowany Kocyk to zajęcia bezpłatne
i dlatego dostępne dla wszystkich chętnych. Tutaj dajemy dzieciom okazję do
zabawy z rówieśnikami, rozwĳania talentów i miłego spędzenia czasu. Serdecznie
zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
wraz z nami przenieść się do magicznej
krainy Kocyka. Czekamy na Was w każdą
środę o godzinie 16:50 w Klubie Osiedlowym Surma przy ulicy Białobrzeskiej 17.

Modele z… Modelarni
Chciałbym opisać zajęcia w pracowni
modelarskiej w Ośrodku Kultury Ochoty,
na które uczęszczam od marca. Razem
z moimi kolegami wspólnie możemy
składać modele od samego początku
– nawet uczymy się rysunku technicznego. Szlifujemy, rysujemy, wiercimy… po
prostu budujemy. W pracowni są różne
narzędzia, które wcześniej znałem z garażu mojego taty, a w pracowni mogę
ich używać sam. Teraz wspólnie robimy
balon na ogrzane powietrze, z którym,
jak się uda, wybierzemy się na zawody
tak jak w zeszłym roku (wtedy zajęliśmy
nawet wysokie miejsca). W pracowni
zawsze jest z nami instruktor – pan Maciek, który nam pomaga i tłumaczy różne
sprawy związane ze składaniem modeli
oraz używaniem maszyn i narzędzi, ale
z nim można porozmawiać też na inne
tematy. Na co dzień pana Maćka można
spotkać w Centralnej Składnicy Modelarskiej przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.,
gdzie pracuje i gdzie zaczynam coraz
częściej zaglądać.
Nasza pracownia, mimo że jest nieduża,
to jednak jest przytulna i każdy ma swoje
stanowisko, przy którym może spokojnie
pracować i przechowywać swoje rzeczy,
narzędzia.
Chcę zaprosić wszystkich chętnych do
nas, bo to jest bardzo fajne miejsce, w którym możemy porozmawiać, miło spędzić
czas i nauczyć się czegoś pożytecznego.
Aha, ale najpierw zanim znalazłem
się w modelarni, chodziłem do Klubu
SURMA, gdzie nauczyłem się wszystkich
podstaw. A wszystko jest za darmo!!!
Piotrek, 12 lat
PS. Jeżeli macie ochotę wziąć udział
w zajęciach modelarskich zapraszamy do Klubu Osiedlowego SURMA,
ul. Białobrzeska 17 we wtorki o g. 18.30.
Na pewno nie będziecie żałować.

Zajęcia modelarskie
dla początkujących :
Klub Osiedlowy SURMA
Białobrzeska 17

wtorek, g. 18.30
dla zaawansowanych:
Ośrodek Kultury Ochoty
Grójecka 75

Kasia Piwowarczyk - wolontariuszka
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poniedziałek i czwartek, g. 17.00

15

Klub Nauczyciela / Kalendarium
XI Przegląd Teatrzyków
Uczniowskich MINIMAKS 2005

Cudnalińscy, Czerwony Kapturek, Pluszaki, Koziołek Matołek, Mieszko i Dobrawa
to tylko kilka z bajkowych postaci, które
gościły w progach Klubu Nauczyciela
na ul. Radomskiej 13/21 podczas
XI Przeglądu Teatrzyków Uczniowskich
MINIMAKS 2005.
Podczas dwóch dni przeglądu (19-20
kwietnia br.) w sali widowiskowej Klubu Nauczyciela wystąpiło 26 zespołów
teatralnych działających w szkołach podstawowych, gimnazjach i placówkach
kultury. Spektakle oceniło czteroosobowe
Jury pod przewodnictwem aktora Jerzego
Próchnickiego, znanego z serialu „M jak
Miłość”. Tegoroczny Przegląd miał dowolną tematykę, ale czas prezentacji jednego przedstawienia nie mógł przekroczyć
20 minut. Jedna placówka mogła zgłosić
do konkursu najwyżej dwa zespoły. Mali
artyści walczyli dzielnie o trofea: Złotą,
Srebrną i Brązową Maskę. Wszyscy uczestnicy na koniec zostali obdarowani słodkimi koszami nagród.
Organizatorem Przeglądu Teatrzyków
Uczniowskich MINIMAKS 2005 po raz
jedenasty był Klub Nauczyciela – ﬁlia
Ośrodka Kultury Ochoty, którą kieruje
pani Krystyna Machoń. Współorganizatorem imprezy była Rada i Zarząd Dzielnicy
Ochota Miasta Stołecznego Warszawy.
MINIMAKS w ocenie Pani Mirosławy
Maludzińskiej i Witolda Bielińskiego
– zawodowych aktorów związanych
działalnością artystyczną z placówkami
kultury Ochoty:
Cieszy wysoki poziom artystyczny zaprezentowany w tegorocznych przedstawieniach. Gratuluję!
Przed kilku laty Klub Nauczyciela organizował również przegląd zespołów
przedszkolnych „Ochotek” podczas którego najmłodsi mieszkańcy naszej dzielnicy
z ogromnym przejęciem prezentowali jurorom swoje programy. Mamy nadzieję, że
uda się przywrócić i ten przegląd, w którym zwykle prezentowały się wszystkie
ochockie przedszkola.
Mirosława Maludzińska

Widzę wyraźny postęp jeśli chodzi
o poziom przeglądu. Dawniej brylowały
dwa ośrodki teatralno – amatorskie: grupa z Klubu Nauczyciela na ul. Radomskiej
i grupy ze Szkoły Podstawowej Nr 10. Pozostałe zespoły były daleko z tyłu. Obecnie
do tych dwóch ośrodków dołączyły inne:
zespół „Suﬂer” ze Szkoły Podstawowej
Nr 9, „Lusterko” z Młodzieżowego Domu
Kultury, „Ściąga” ze Szkoły Podstawowej
Nr 87 – Włochy, „Dystans” z Klubu Rybnicka – Włochy, „Arte” ze Szkoły Podstawowej
Nr 94 – Włochy (brawo Włochy!) „Humoreska” z Gimnazjum Nr 16 z Ochoty, a także grupa z Domu Kultury „Rakowiec”.
Oprócz wzrostu poziomu artystycznego,
ważnym wyróżnikiem obecnego przeglądu był również ciekawy i ambitny przekaz
intelektualny. Tu wymienić trzeba przede
wszystkim spektakl „Teatr jak dwa w jednym”, który był próbą mówienia o sprawach ważkich i trudnych przy pomocy
niebanalnych form wyrazu artystycznego.
Podobnie spektakl „Eutedemis…” choć tu
akcent bardziej był położony na poszukiwania formalne i na poetyckość spektaklu. Warto jeszcze wspomnieć o spektaklu
„O tym co najpiękniejsze w świecie”.
Osobno potraktowałbym te spektakle,
które sięgały do tradycji (głównie polskiej, ale nie tylko): „Mieszko i Dobrawa”,
„Kopciuszek” (SP Nr 14 Ursus), „Dawnych
wspomnień czar”. Żałować tylko należy,
że spektakle te w warstwie teatralno-wykonawczej były nieco słabsze. Uznania
wymaga spektakl „Bajka o rybaku i złotej
rybce”, który jako jedyny potraﬁł nawiązanie do tradycji połączyć z taką formą
artystyczną, która odbiegałaby od przeciętnej. Na zakończenie wymienić trzeba
zespoły prezentujące duże poczucie humoru, gdyż był on wysokiej próby, co się
rzadko zdarza i w zawodowych teatrach:
„Nasze podwórko”, „Kajodudek”, „Grunt
to rodzinka”, „Jak wyginęli królewicze”.
Witold Bieliński

Laureaci Złotych Masek:
• „Mały Teatrzyk Dziesiątki”
(SP nr 10 Ochota)
• „ARTE”
(SP nr 94 Włochy)
• „Teatr Lalek i Aktora”
(DK Rakowiec)

12 maja g. 10.00
Klub Nauczyciela,
ul. Radomska 13/21;
Sala widowiskowa, wejście C

BIG-BEN 2005
„Twenty four hours around the world”
Finał konkursu języka angielskiego
dla dzieci i młodzieży

Wstęp wolny

14 maja g. 19.00
Ośrodek Kultury Ochoty,
ul. Grójecka 75, sala widowiskowa

„Jazz w OKO”
koncert znanych i mniej znanych
standardów amerykańskiej muzyki
jazzowej w wykonaniu
Krzysztofa Nowińskiego (śpiew),
Marcina Małeckiego (piano)
i Ryszarda Borkowskiego (ﬂet)
Bilety:
15 PLN – normalny
10 PLN – studencki i dla młodzieży szkolnej

17 maja g. 18.00
Dom Kultury „Rakowiec”,
ul. Wiślicka 8, sala widowiskowa,

„Tobie ojcze”

Koncert słowno-muzyczny z okazji 85.
rocznicy urodzin Papieża Jana Pawła II
W programie koncertu recytacja poezji
Karola Wojtyły oraz utwory muzyczne
J.S. Bacha, T. Joteyki, T. Albinoniego,
A.L.Webbera, Amicisa, De Maine�ego

Wstęp wolny

21 maja g.18.30
Kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła
przy pl. Narutowicza

„Tobie Matko” – koncert Eleni
Koncert organizowany w ramach cyklu
„Sobotnie koncerty w kościołach na
Ochocie”; poświęcony wszystkim
Mamom z okazji ich święta

• „Magia na Radomskiej”
(Klub Nauczyciela Ochota)
• „Suﬂer”
(SP nr 9 Ochota)
• „Kabaret Ściąga”
(SP nr 87 Włochy)
• „Lusterko”
(MDK Ochota)
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5 czerwca g. 11.00 – 18.00
Pola Mokotowskie
Warszawski Piknik Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka

