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iesiąc temu wspominałam mojego dziadka, muzyka, Tadeusza
Mayznera, który zmarł we wrześniu 1939 roku w momencie wkraczania
wojsk niemieckich do Warszawy. Szukając
w okolicy nie tylko wspomnień o dzielnicy, ale i śladów mego dziadka, natraﬁłam
na ślady innych muzyków. Niedawno
rozmawiałam przez telefon z Wandą Straszyńską, nie ukrywającą swego wieku
dziewięćdziesięciopięciolatką. Nie tylko
pamięta dawne dzieje domu przy Uniwersyteckiej 1, ale napisała pamiętnik związany bezpośrednio z życiem w tym domu.
Dla mnie ważne jest to, że pamięta moich
dziadków, których nie mogłam znać, bo
oboje umarli na początku wojny.
W pamiętnikach warszawskich powtarza się, jak na ironię, obraz cudownej,
letniej pogody sierpnia i wspaniałego
września 1939 roku. Na stronach pamiętnika Wanda Straszyńska opowiada, że
korzystając z wyjątkowo pięknej pogody
o dziesiątej wieczorem siedzieli z mężem Olgierdem w parku Wielkopolskim,

Wracam na Ochotę (24)
między ulicą Wawelską a Filtrową. Nagle
odezwała się syrena. Zaczął się alarm. Z
któregoś okna usłyszeli radio, spikera
mówiącego „Ogłaszam pogotowie OPL,
gasić światła! [...] Warszawa pogrążyła się
w ciemnościach, to miasto pełne życia i
gwaru zamarło”.
Sądząc po fragmentach, pamiętnik Straszyńskiej to właściwie gotowa, bardzo ciekawie a jednocześnie rzeczowo napisana,
książka. Dzięki Annie Scheinkönig, zostały
mi udostępnione „Wyjątki z pamiętnika”
i dwustronicowe wspomnienie Zoﬁi Rysiówny, rodzonej siostry Wandy Straszyńskiej. „Wyjątki...” tak się zaczynają: „Do
zapisania przeżyć związanych z domem
Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników
Komunikacji przy ulicy Uniwersyteckiej 1
skłonił mnie ogromny sentyment do tego
domu i to, że posiadam pamiętniki, które
pisałam od 1939.
W tym domu przeżyłam najszczęśliwszy i najtragiczniejszy okres swego życia.
[...] zjawiłam się w tym domu 23 września
1935 r. jako żona Olgierda Straszyńskiego,
artysty muzyka – dyrygenta”.
Nie wszystkie pamiętniki warszawskie
ocalały. Wspaniale, że ten przetrwał. Każda pamiątka sprzed zburzenia i spalenia

Krzysztof Trawkowski

O jeszcze
jednym salonie…

S

alon opisany przeze mnie w poprzednim numerze należał do Ireny Krzywickiej i charakteryzował się tym,
że odbywały się tam regularne spotkania
elitarnego towarzystwa; te spotkania nazywano z francuska żurﬁksy czyli „określone dni”. Natomiast ten salon, który
wymieniam w tytule znajdował się tuż za
rogiem ulicy Langiewicza i Prezydenckiej
a dokładniej na Prezydenckiej 14, tam też
bywała śmietanka towarzyska, tyle że
nieregularnie. Gospodarzem tego domu
był Arnold Szyfman (1882-1967), który
zamieszkał tam w listopadzie 1948 roku.
Był on przede wszystkim człowiekiem
teatru. Jeszcze w początkach dwudziestego wieku (1908-1911) założył i prowadził
w Warszawie kabaret artystyczny Momus,
który znajdował się w restauracji „U Stępka” przy pl. Teatralnym, był również auto-
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rem kilku książek, m.in. „Labirynt teatru”
czy „55 lat w teatrze”. Od lat pięćdziesiątych dyrektorował Teatrowi Polskiemu
i równocześnie w tym samym czasie Teatrowi Narodowemu.
Tuż przed zakończeniem wojny, wiosną 1945 roku w San Francisco w War
Memorial Opera House, odbył się recital,
na którym zagrał Artur Rubinstein. Publiczność w większości składała się z delegatów różnych narodów powołujących
ONZ. Artysta zaczął rozglądać się po
sali, ale nie dostrzegł ﬂagi polskiej. Wtedy jak wspominał „opanowała go ślepa
furia” i gromkim głosem zwrócił się do
zgromadzonej publiczności: „W tej sali,
w której zebrały się wielkie narody, żeby
uczynić ten świat lepszym, nie widzę
ﬂagi Polski, za którą toczono tę okrutną
wojnę. A więc teraz zagram polski hymn
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Warszawy jest skarbem. Sama pamięć jest
już skarbem. Życie w czasie wojny i okupacji było bardzo ciężkie, ale jednak II Rzeczpospolita trwała, chociaż musiała zejść w
podziemie. Czytając pamiętnik Straszyńskiej bardzo silnie odczuwa się ciągłość
myślenia o państwie, o niepodległości.
Na samym początku września 1939
Olgierd Straszyński chodził jeszcze do
pracy. Pracował w Polskim Radio przy
Zielnej 25. „Był Kierownikiem Muzyki
Mechanicznej, reżyserem dźwięku i dyrygentem”. Straszyńska wspomina, że już
6 września wieczorem nadawano przez
radio apel pułkownika Romana Uniłowskiego nawołującego, by mężczyźni zdolni do walki wyszli z Warszawy. Straszyński udał się w drogę motocyklem marki
„Sokół”. Tej samej nocy dozorca zawiadomił lokatorów, że na Polu Mokotowskim może się zacząć bitwa i trzeba się
ewakuować. Pani Straszyńska była tuż
przed rozwiązaniem. Pieszo udała się do
kliniki na Lwowskiej 13 i tam urodziła
córeczkę Basię – 8 września. 11 września
powrócił jej mąż. Razem wrócili na Uniwersytecką (19 września). 22 września i
tutaj zaczęły się bombardowania. Taki
był tu początek wojny

narodowy”. Publiczność oszalała. Była
owacja na stojąco.
Kiedy w 1958 roku Rubinstein po raz
pierwszy odwiedził Warszawę, to właśnie
po jego koncercie odbyło się spotkanie u
Szyfmana, gdzie byli również: Zygmunt
Mycielski, Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie, Ewa Bandrowska-Turska (mieszkanka tego domu), Janina i Antoni Słonimscy.
Gośćmi domu Szyfmana bywali również
Laurence Olivier i Vivien Leigh, a także
reżyser Peter Brook. Częstym gościem był
Stanisław Lorentz, który z wielką swadą
opowiadał anegdoty historyczne. Przychodzili tam też i literaci: Leon Kruczkowski,
Jan Brzechwa i Jan Parandowski

Arnold Szyfman i Artur Rubinstein
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Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Pytanie konkursowe:

Trzydzieści lat temu Steven Spilberg nakręcił ﬁlm, który okazał
się być przełomowym dla ﬁlmów z gatunku science ﬁction.
Opowieść o Royu Neary, którego obsesją staje się spotkanie z
kosmitami, wpisuje się w tradycję mitycznych opowieści cywilizacji ziemskich. Wizja wizyty „obcych” pobudza wyobraźnię od
wieków. Zresztą przestrzeń, z której mają przybywać, zawiera
sama w sobie tajemnicę, inspiruje swoją głębią, intryguje rozżarzonymi punktami planet, gwiazd i innych ciał niebieskich.

Na jakiej ulicy, na przełomie
lat 50. i 60., Irena Krzywicka
prowadziła swój salon literacki?
Na odpowiedzi czekamy 19 kwietnia
o godz. 19.00 pod nr: (0 22) 823 37 56

W wielu podaniach pojawiają się przybysze z innych cywilizacji. Do tej pory nie jest znane pochodzenie gigantycznych rysunków kultury Nazca
w Peru. Niektórzy łączą je właśnie z odwiedzinami kosmitów. W legendach Indian
Ameryki Północnej możemy natomiast odnaleźć wyjaśnienie kształtu i układu różnych konstelacji gwiezdnych. A mity greckie i starożytnego Rzymu? I one opowiadają m.in. o relacjach ludzi z bogami zamieszkującymi Olimp, znajdujący się „gdzieś
w przestworzach”, tłumaczą otaczający nas Wszechświat. A teorie Ericha von Dänikena? A szukanie śladów życia na innych planetach? Odnoszę wrażenie, że od początku swojego istnienia ludzkość nie chce być sama w wielkim kosmosie i dąży do
słynnych „Close Encounters of the Third Kind”.

CZYTELNIA

W kwietniu swoją wizję tych spotkań mogą przedstawić uczestniczy tegorocznego
Big Bena. Zobaczymy, co podpowie im wyobraźnia.
an

Dla przebywającego u progu XIX wieku
w Warszawie E.T.A. Hoﬀmanna, ówczesna
stolica stanowiła namiastkę Włoch – kraju,
o którym kompozytor marzył przez całe
życie. Julius Eduard Itzig, towarzysz jego
wędrówek po mieście, przyjaciel i biograf
Hoﬀmanna, tak wspominał po latach Warszawę: „Ulice Warszawy wspaniale szerokie,
zabudowane pałacami w najpiękniejszym
włoskim stylu oraz drewnianymi chałupami,
które groziły, że w każdej chwili mogą upaść
na głowy ich mieszkańców [...]. Przechodnie
tak przedziwnie skontrastowani jak w pochodzie maskaradowym [...]. Dodajmy do
tego wyjątkowo tolerancyjną policję, która
nie przeszkadzała żadnym uciechom ludowym, tak że po wszystkich placach i ulicach
bezustannie się kręciły teatrzyki marionetek, tańcujące niedźwiedzie, wielbłądy oraz
uczone małpy, przed nimi zaś zatrzymywały
się z kolei zarówno najwykwintniejsze powozy, jak i ubodzy tragarze [...].”
Podobny klimat można odnaleźć w tworzonych zaledwie 30 lat wcześniej obrazach
Włocha, Bernarda Belo�a zwanego Canalettem, które do dziś dnia są najznakomitszym

wizualnym zapisem Warszawy schyłku XVIII
wieku.
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
we współpracy z wydawnictwem Rosikoń
Press przygotowało ostatnio wspaniały album autorstwa Alberto Rizziego, wybitnego
włoskiego historyka sztuki, pt. „Canale�o w
Warszawie”.
„Nikt lepiej od Belo�a nie mógł ,,obiektywnie” przedstawić zarówno realiów ﬁzycznych, jak i ludzkich tego rozwĳającego
się miasta, które dopiero za panowania Stanisława Augusta stało się prawdziwą stolicą
[...].” – pisze Rizzi. Album jest pięknie wydany, zawiera znakomite reprodukcje i opisy
obrazów. I mimo że – jak się dowiadujemy z
albumu – dokumentalna wierność w przedstawianiu architektury nie szła w parze u Belo�a z odtwarzaniem porządku urbanistycznego, to przyjemność i satysfakcja z odnajdywania i porównywania istniejących do dziś
kamienic, kościołów, pomników i placów z
istniejącymi na obrazach jest ogromna. Ale
czy dzisiaj Warszawa mogłaby oczarować
włoskiego artystę?
JR

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 – KWIECIEŃ
1.04

PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY

12.04

SZTUKA
Premiera (wznowienie)

13-19.04 SZTUKA
20-22.04 ODCHODZIĆ – SEPARATION
25-27.04 EDUKACJA RITY
28-29.04 JOHN & MARY
SZTUKA
Autor: Yasmina Reza
Reżyseria: Bożena Stryjkówna, Tomasz Mędrzak
Przekład: Barbara Grzegorzewska
Scenograﬁa: Bożena Stryjkówna, Tomasz Mędrzak,
Obsada: Tomasz Mędrzak, Cezary Morawski,
Piotr Siejka
Yasmina Reza, dramatopisarka francuska, rozpoczęła karierę teatralną jako aktorka. Jest autorką scenariuszy ﬁlmowych i adaptacji teatralnych,
m.in. „Przemiany” Ka�i w reżyserii Romana Polańskiego. W 1987 i 1990 roku jej twórczość została
uhonorowana nagrodami Moliera. Za napisaną w
1995 roku „Sztukę” otrzymała „moliera” po raz
trzeci. „Sztuka” to historia trzech przyjaciół, z których jeden kupuje kontrowersyjny obraz. Każdy z
bohaterów wyraża własny, odmienny pogląd na...
sztukę. Czy wieloletnia przyjaźń przetrwa rodzące
się konﬂikty i nieporozumienia? Przezabawna, mądra komedia zmuszająca do reﬂeksji nad kondycją
kultury i sztuki we współczesnym świecie.

Pytanie konkursowe:
W kwietniu Teatr Ochoty wznawia przedstawienie pt. „Sztuka” Yasminy Rezy.
Podaj tytuł utworu innego francuskiego autora,
który od stycznia bieżącego roku jest na aﬁszu
Teatru Ochoty.
Na odpowiedzi czekamy 12 kwietnia,
o godz. 19.00, pod nr (0 22) 823 37 56.
Nagrodą jest 2-osobowe zaproszenie na spektakle: „Sztuka”, 18 kwietnia (środa),
„Odchodzić – Separation”, 22 kwietnia (niedziela).
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architektura
Jarosław Zieliński

Z dziejów Ochoty
Ulica Opaczewska

U

lica Opaczewska, stanowiąca niegdyś granicę pomiędzy wsiami, rozpoczynała się do 1960 r. na wysokości
obecnej ul. Pasteura, czyli obejmowała też
odcinek zwany dziś ul. Banacha. Do 1939 r.
zachowała status drogi granicznej, ale na
odcinku od okolic ul. Szczęśliwickiej aż do
torów kolejowych linii pruszkowskiej należała już do miasta. W naszych czasach ulica
jest krótsza także od tej strony i jej koniec
wyznacza ul. Mszczonowska.
W średniowieczu była to część ważnego
traktu z Błonia do Czerska, który podupadł
po przeniesieniu siedziby książęcej z Czerska do Warszawy i stał się drogą lokalną.
Na początku lat 40. XIX w. znaczenie
komunikacyjne tej drogi jeszcze bardziej
zmalało, po przecięciu jej (bez zapewnienia przejazdu) torami kolei warszawsko-wiedeńskiej. Na mapach z połowy XIX w.
obecna Opaczewska stanowi południową
granicę wsi i kolonii Ochota oraz gruntów wsi Rakowiec. Pod koniec XIX stulecia otrzymała nazwę od położonej za Rakowcem wsi Opacz Duży i uregulowano
ją jako niemal prostą szosę na odcinku od
Pola Mokotowskiego do ul. Szczęśliwickiej,
ale zabudowaną (tylko po stronie północnej) jedynie na krótkim odcinku obecnej
ul. Banacha. Ta zabudowa typu małomiasteczkowego była zaskakująco intensywna.
Z piętnastu posesji aż dziewięć miało
w 1901 r. frontowe budynki murowane,
głównie parterowe, najwyżej jednopiętrowe. Dalej na zachód nie było żadnych domów – efekt sąsiadowania z fortem „Szczęśliwice”, wybudowanym po 1884 r. jako
element rosyjskiej Twierdzy Warszawa. Na
przedpolu i wokół fortyﬁkacji, czyli w paśmie tzw. esplanady, obowiązywał bowiem
albo całkowity zakaz budowy domów, albo
(w większej odległości) zakaz wznoszenia
budynków murowanych. Te ograniczenia na Szczęśliwicach obowiązywały bez
zmian do 1909 r., czyli do chwili rozpoczęcia rozbiórki fortu.
Od 1916 r. część ul. Opaczewskiej, do
ul. Bema, która na ochockim odcinku nosi
obecnie miano al. Bohaterów Września,
znalazła się w obrębie Warszawy, natomiast druga jej część, jak wspomnieliśmy
na wstępie, stanowiła drogę graniczną. Do
1928 r. zagospodarowano 36 posesji.
W 1927 r. ulicę przecięto torami Elektrycznej Kolei Dojazdowej (EKD) przy
skrzyżowaniu z ul. Szczęśliwicką, przy której zlokalizowano przystanek „Granica”. W
zbliżonym czasie powstała pętla tramwajowa przy ul. Grójeckiej, a w l. 1928-30 – zajezdnia tramwajowa „Rakowiec”, położona
po południowej stronie ulicy, na wprost
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wylotu ul. Piotrkowskiej. Budowla przypominała zajezdnię
z ul. Kawęczyńskiej,
była jednak nowocześniejsza, pozbawiona ozdób, eksponująca żelbetową
konstrukcję szkieletową. Poza halą postojową były tu warsztaty naprawcze.
Na odcinku obecnej ul. Banacha w
latach 1928-30 powstał gmach Wolnej
Wszechnicy Polskiej
(nr 2A, proj. Paweł
Wędziagolski).
W 1934 r. prowadzono prace wykończeniowe w budynku ośrodka zdrowia,
położonego w pobliżu gmachu uczelni, a
w latach 1926-27 powstał ogromny gmach
miejskiej szkoły powszechnej (proj. Tadeusz Szanior), poprzedzony od strony
ul. Grójeckiej targowiskiem warzywnym,
osławionym później „Zieleniakiem”.
Począwszy od lat 20. intensywnie zabudowywał się odcinek ulicy między ul. Grójecką a ul. Szczęśliwicką. Do naszych czasów
przetrwały wszystkie budynki z tej epoki.
Obecnie najstarszym jest wzniesiona w latach
1926-29 kamienica Felicji Jędraszkowej (nr 28,
dawny 46), aż czteropiętrowa, narożna, usytuowana u zbiegu z ul. Piotrkowską.
Jakby do zupełnie innej epoki należy
sąsiednia dwukondygnacyjna kamie-

fot. J. Zieliński, 2005
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Dom nr 34C, obecny nr 14,1948

niczka w typie małomiasteczkowym
(nr 26, dawny 44), zlokalizowana na rogu
ul. Orzeszkowej. Wybudowano ją w latach 1928-30 dla Ferdynanda Szeﬂera.
Budowę domu nr 34 (dawny 46) rozpoczęto dla prywatnego inwestora, ale w
1929 r. inwestycję przejęła spółdzielnia
„Ognisko Domowe”, zrzeszająca 15 członków, w większości pracowników umysłowych, kupców i przedstawicieli wolnych
zawodów. Trzypiętrowy, wysoko podpiwniczony, dwuklatkowy dom zawierał 49
mieszkań o 126 izbach, w tym 10 mieszkań jednoizbowych, 7 – dwuizbowych,
29 – trójizbowych, jedno czteroizbowe oraz
dwa większe. Zamieszkało tu 159 osób, w
tym najwięcej (111) w mieszkaniach trójizbowych. Poza tym znajdowały się tu jed-

ul. Opaczewska, róg ul. Orzeszkowej

architektura
nopokojowe lokale: dla dozorcy i biurowy,
a także pomieszczenia użytku ogólnego, w
tym trzy pralnie i dwie łazienki.
Po 1933 r. powstała grupa nowoczesnych kamienic o wyższym niż wcześniej
standardzie wyposażenia. Przykładem jest
podwójny dom czteropiętrowy Jochweta
Wolkenheima oraz małżeństwa Abrama i
Etli Cukiermanów (nr 10-12, dawniej 34A
i 34B), projektowany przez J. Krantza i budowany od września 1936 r. do stycznia
roku 1938. Czynszówka wyróżniała się starannie wykończoną fasadą. W 1939 r. połowa domu (część Wolkenheima) przypadła
Luzerowi Buchalterowi i Zoﬁi Lampartowej. Drugą część po tragicznej śmierci małżonków Cukierman (1941 r.) odziedziczył
ich syn Jerzy, który w 1953 r. odsprzedał ją
Genoweﬁe Wojciechowskiej.
Podobnie bliźniaczy układ uzyskały kamienice J. Szmigielskiego (nr 14, dawny 34 C
i 34D), wzniesione w l. 1936-37 wg projektu
Maksymiliana Kona. Uszkodzone w 1944 r.,

zostały odremontowane w roku 1948,
z przeznaczeniem na mieszkania pracowników Zarządu Miejskiego (proj. inż. Radwański). W następnych latach zniszczono okładzinę klinkierową parteru.
Inne typowe dla lat 30. kamienice powstały pod dzisiejszymi numerami 4, 6, 38 i
40, a także (jeden dom) na odcinku obecnej
ul. Banacha. Między ul. Szczęśliwicką a ul.
Bema (Bohaterów Września) były tylko puste pola, dalej zaś – kilka zakładów ogrodniczych z zabudową typu podmiejskiego,
rozluźnioną, otoczoną ogrodami i polami.
Do dziś taka zabudowa zachowała się pod
numerem 57, w pobliżu centrum handlowego „Blue City”. Budynki pochodzą z
początku lat 30. XX w. Oprócz oryginalnie ukształtowanego domu mieszkalnego
można tu zobaczyć mały spichrz, budynek
produkcyjny i magazyn.
We wrześniu 1939 r. zajezdnia była
głównym punktem polskiego oporu i

Zajezdnia warsztaty, 1930

została znacznie uszkodzona. Spłonęło też sporo domów. Podczas powstania
warszawskiego rosyjscy kolaboranci z
brygady RONA dopuścili się licznych bestialstw na okolicznej ludności, spędzonej
na „Zieleniak”. W tamte dni spłonęły stare budynki na odcinku dzisiejszej ul. Banacha, a także szkoła i inne obiekty, ale w
niezłym stanie przetrwały najnowsze kamienice. Zajezdnię tramwajową Niemcy
wysadzili w powietrze.
Po wojnie odcinek Opaczewskiej między ul. Grójecką a ul. Szczęśliwicką przebudowano, dodając nowe, południowe
pasmo jezdni i wewnętrzny bulwar, niemal w całości porośnięty obecnie drzewami, ale odcięty od ul. Grójeckiej wielkim,
wieloskrzydłowym domem podoﬁcerskim z lat 30. (ul. Grójecka 104). W latach
1975-76 zlikwidowano tory EKD. Resztki
zabudowy podmiejskiej na zachodnim
odcinku ulicy są wypierane przez nowe
osiedla mieszkaniowe

Zajezdnia wnętrze,1930

Zajezdnia, 1930
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wspomnienia

„Jesteśmy ochockim małżeństwem”

– rozmowa z Januszem Kahlem, mieszkańcem kamienicy przy ulicy Słupeckiej 4
Od kiedy jest pan związany z Ochotą?
Od roku 1940. Wcześniej mieszkałem z rodziną na Puławskiej 1 przy Pl. Unii Lubelskiej.
To był wspaniały punkt, ruchliwy, z jednej
strony kolejka grójecka, z drugiej strony kolejka wilanowska. Tam została mi zaszczepiona
pasja związana z komunikacją szynową, która trwa do tej pory – jestem w warszawskim
Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej.
W 1940 roku powstała w Warszawie dzielnica niemiecka i moja rodzina musiała opuścić
mieszkanie przy Puławskiej. Przeprowadziliśmy się na Słupecką 4, należącą do Spółdzielni Pracowników Monopolu Spirytusowego.
Dzięki bratu mojego ojca, sędziego Najwyższego Trybunału Administracyjnego, który był jej
dyrektorem, kupiliśmy tam mieszkanie. Przed
wojną wynajmowaliśmy je, a podczas okupacji
w nim zamieszkaliśmy. To był początek moich
związków z Ochotą. Miałem wtedy 14 lat.
Jak pan zapamiętał Ochotę lat okupacji?
Tam, gdzie w tej chwili jest skwer z popiersiem Narutowicza, był bazarek, a przedtem
drewniana szkoła, do której chodziła zresztą
moja żona. To była szkoła powszechna. Spaliła się w 1939 roku. Ulice były fatalne, na środku jezdni równo, po bokach kocie łby, rynsztoki, torowisko w fatalnym stanie, dopiero w
1943 i 1944 r. zaczęto je remontować.
A co działo się wtedy w Pana życiu?
Kontynuowałem naukę na kompletach.
Zajęcia odbywały się również u nas w mieszkaniu, tu zdawałem egzamin maturalny z
matematyki. To było tuż przed samym Powstaniem – w czerwcu. Od 1942 uczęszczałem również do Szkoły Muzycznej na Okólniku do klasy fortepianu. Mimo grożących
niebezpieczeństw, uwielbiałem się w tych latach włóczyć tramwajami po Warszawie, zaraziłem tą pasją swojego serdecznego kolegę
i tak żeśmy sobie razem jeździli po mieście
– oczywiście na gapę.
Pamięta pan jakie wtedy tu kursowały
linie?
Naturalnie. Pl. Narutowicza – Żelazna Brama, przez Filtrową, Śniadeckich to była trasa

Podwórko posesji przy Słupeckiej 4
po sowieckim nalocie widoczny lej po bombie
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18, która jeździła przez całą wojnę.
Nawet pamiętam, ile było składów, z
jakiej zajezdni, wszystko pamiętam.
Najwięcej wozów było w 1941 roku,
bo ponaprawiano te uszkodzone w
1939. Po 1941 warsztaty tramwajowe
zbombardowali „Ruscy” i nie można
było już naprawiać wagonów. W rezultacie przed Powstaniem z kilkunastu składów jeździły tylko trzy 18.
A jakie linie dochodziły do Opaczewskiej?
Do Opaczewskiej z Pragi dochodziła 7, a z Okęcia do Pl. Narutowicza
Janusz Kahl z żoną i wnuczkami – 60 rocznica ślubu
7A. Była 25, która z Placu Narutowicza chodziła wtedy Filtrową, skręcała
Chciałem sobie życie ułożyć. Poznaliśmy się z
w Chałubińskiego i jechała na Kawęczyńską. żoną bliżej; spodobało mi się to dziewczę. PoPrzed wojną 25 też chodziła, ale przez Śnia- stanowiliśmy się pobrać. Rok po wyzwoleniu
deckich i później Nowym Światem i mostem wracaliśmy jako małżeństwo.
Kierbedzia. W stronę Opaczewskiej jeździTo już minęła 60. rocznica Państwa ślubu?
łem mało, ale pamiętam, że zajezdnia była
Tak. Małżeństw z takim stażem jest chyba
piękna i nowoczesna. Moja żona mieszkała
wtedy blisko Opaczewskiej, na Siewierskiej niewiele.
– niestety jeszcze wtedy jej nie znałem.
A kiedy wrócili Państwo na Ochotę i w jakim stanie zastali dom?
Żona też z Ochoty?
Tak, jesteśmy ochockim małżeństwem.
Jakie zdarzenia, obrazy z tamtych lat najmocniej utkwiły panu w głowie?
Pamiętam bombardowanie z 12 na 13 maja
1943 roku. Bombardowała Armia Czerwona.
Celowali niby w linię kolejową, a traﬁli w nasze podwórko. Cud! – nikomu nic się nie stało! Postanowiliśmy, my mieszkańcy, postawić
wtedy kapliczkę, w podzięce za ocalenie. W
ramach zbierania funduszy organizowaliśmy
koncerty muzyczne w mieszkaniach prywatnych. Występowała, m.in. Barbara Rudzka
– przedwojenna śpiewaczka, pianista Feliks
Gałecki, ja akompaniowałem. W 1943 na jesieni kapliczka już stała.
I od tamtej pory stoi ta sama?
Tak, nienaruszona, nawet podczas Powstania!
Walczył pan w Powstaniu?
Nie. Ale miałem zajęcie na terenie domu,
bo działałem w ekipie OPL, byłem zastępcą
komendanta. 10 sierpnia własowcy nas wyrzucili, droga wiodła oczywiście przez Zieleniak, jedną noc spędziłem tam z rodziną,
koszmarne wspomnienia... Potem Pruszków
i zostałem wywieziony do Niemiec, do obozu
koncentracyjnego Neuengamme. Budowałem elektrownię Alt Garge w rejonie Luneburga, ok. 70 km od Hamburga. Pół roku tam
siedziałem w potwornych warunkach, w tym
czasie ubyło mi 20 kg. Później przewieziono
mnie do podobozu Wobbelin. 2 maja 45 zjawiła się w obozie moja przyszła żona, pędzona w marszu śmierci od Berlina. Tego dnia
w południe przyszli Amerykanie i byliśmy
wolni! Byłem przekonany, że rodzice nie żyją.
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Jak opuszczaliśmy nasz dom w czasie Powstania stał cały, z wyjątkiem jednej ściany.
Po powrocie oba skrzydła były wypalone, ale
ocalała ściana frontowa. W 1946 r. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu postanowiło odbudować kamienicę. Jednak za
koszta remontu zarekwirowało na kilkanaście
lat mieszkania dla swoich pracowników! Po
tych kilkunastu latach, powiedziano nam: „Teraz to jest wasze, ale sami sobie wyprowadźcie
tych ludzi!” (W tym czasie mieszkaliśmy w
Żyrardowie, gdzie rodzina mojej matki miała
posesję.) Ile było starań, „wielkie pierepałki”...
Wreszcie zamieszkaliśmy, ale nie w mieszkaniu naszym, tylko stryja, w 1975 roku!
Dopiero?
Tak, kolejne kilkanaście lat trwały te
starania.
I przez cały ten czas mieszkali Państwo
w Żyrardowie?
Tak. W międzyczasie zrobiłem dyplom
chemiczny na Uniwersytecie w Łodzi i
ukończyłem kompozycję w Wyższej Szkole
Muzycznej w Warszawie. W 1954 zostałem
przyjęty do zespołu Operetki Warszawskiej,
gdzie przepracowałem 40 lat w kierownictwie artystycznym.
Dobrze się Panu teraz tutaj mieszka?
Tak, w innych dzielnicach nie czuję się tak
dobrze. Proponowano nam nawet w latach
siedemdziesiątych, żebyśmy się zrzekli tego
mieszkania i zapisali gdzieś na Broniewskiego, ale nie chciałem – tam są obce strony.
rozmawiała Joanna Rolińska

OKO/ﬁlie
Wiosna nastraja optymistycznie, ale nie wszystkich i nie
wszędzie. Im bliżej równika tym mniej pór roku. W okolicach podzwrotnikowych są dwie pory roku, sucha i
deszczowa, a wiosny nikt nie widział. Pod tym względem Ochota ma znaczną przewagę nad Acapulco.
Wiosna ma wiele zalet. Wiosenne ciepełko uwalnia
radosną energię zamrożoną w zimie, a jednocześnie
nie grozi nam jej wypalenie przez letnie upały. Dzięki
wiosennej aurze kultura i natura pozostają w harmonii. Wiosna aktywizuje animatorów, artystów, malarzy,
rzeźbiarzy, modelarzy, muzyków, śpiewaków, rockmanów, didżejów, literatów, pisarzy, autorów komiksów i wszystkich innych, którzy
zmagają się z naturą tworząc. Co prawda zawsze znajdzie się gromadka pragnących wyrzec się wiosennej energii w imię nic nie robienia, ale współczesna
krytyka sztuki twierdzi, że nic nie robienie też jest manifestem twórczym. A to
znaczy, że od kultury nie da się uciec. Dlatego zapraszam do OKA, gdzie można
przekuć wiosenną energię w czyn albo manifestować twórczą kapitulację na
przykład kontemplując urodę okowskich sklepień.
Monika Bończa Tomaszewska
Dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

KWIETNIOWA AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
W czasie kolejnego spotkania z cyklu Akademia Artystycznych Umiejętności odbędą się Warsztaty Florystyczne, na których będzie można nauczyć się jak niecodziennie i oryginalnie udekorować kwiatami mieszkanie na różne uroczystości
rodzinne. Podczas tych warsztatów szczególną uwagę zwrócimy na dekorację
stołu na I Komunię Świętą.
Zajęcia poprowadzą mistrzynie ﬂorystyki Magdalena Pacholak i Ewa Kossakowska. Po warsztatach, o godz. 16.00, uczestnicy zaprezentują swoje kompozycje
kwiatowe na zaimprowizowanej wystawie w parku im. Zasława Malickiego przy
DK Rakowiec.

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
To forma ćwiczeń ﬁzycznych, podczas
których ruch zostaje podporządkowany
celom terapeutycznym. Wykonywane
podczas niej ćwiczenia mają przede
wszystkim prowadzić do korekcji postawy ciała. Szereg błędów popełnianych
w pierwszych latach życia i okresie szkolnym ma ogromny wpływ na nasze późniejsze dorosłe życie.
Bagatelizowanie najmniejszych wad
u dzieci w przyszłości może przynieść
niekorzystne powikłania chorobowe.
Dlatego zachęcamy dzieci do udziału
w zajęciach korekcyjnych w Europejskiej Akademii Tańca w Centrum Artystycznym „Radomska 13”.
Zajęcia obywają się raz w tygodniu, ich
koszt wynosi 60 złotych miesięcznie lub
15 złotych jednorazowo.
zapisy:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56

Europejska Akademia Tańca
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”

Warsztaty Florystyczne
21 kwietnia 2007, godz. 10.00-15.00
zgłoszenia:
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 72
www.rakowiec.art.pl
koszt warsztatów: 10 zł; ilość miejsc ograniczona

ul. Radomska 13/21 wejście C

zaprasza na:

KURSY TAŃCA TOWARZYSKIEGO
DLA MŁODZIEŻY i DOROSŁYCH
w „wersji użytkowej”
Proponujemy:
– taniec dyskotekowy (samba, disco,
swing),
– tańce standardowe (walc
angielski, walc wiedeński, tango),
– tańce latynoamerykańskie
(cha-cha, rumba, rock and roll, salsa).
Koszt kursu 80 zł za miesiąc – 4 spotkania. Zajęcia odbywają się w soboty.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy
życzy Redakcja Ochotnika
oraz Dyrekcja Ośrodka Kultury Ochoty
25/2007 OCHOTNIK

Pierwsze spotkanie:
14 kwietnia (sobota), godz. 18.00.
Uczestnicy kursu mogą bezpłatnie
uczestniczyć w spotkaniach tanecznych.
zapisy:
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. (0 22) 823 37 56
(0 22) 659 43 79
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OKO/ﬁlie
OCH OCK I E S POTK AN IA H I S TORYC Z N E
Marcowe Ochockie Spotkania Historyczne poświęcone były „Ochocie
w literaturze”. Spotkanie niezwykle
ciekawie poprowadziła dziennikarka
i kulturoznawczyni Sylwia Chutnik. Tym
razem, to nie kamienice były bohaterami barwnych opowieści, a – pisarze,
poeci, krytycy literaccy i inni artyści zamieszkujący tę część Warszawy od lat
dwudziestych ubiegłego wieku. Ilość
znanych wielkich nazwisk, jaka padła
na tym spotkaniu, najlepiej świadczy o
tym, że Ochota była i jest dzielnicą kulturalną, ciekawą i z klasą. Prezentacja
Sylwii Chutnik zakończyła się mini warsztatami pisarsko-poetyckimi, podczas
których uczestnicy stworzyli wiersz, którego fragmenty przytaczamy poniżej.

[...]
Kocham Ochotę.
Mieszkam tu 45 lat
w wieżowcu 8-piętrowym na 7 piętrze.
Z okien mojego domu jest rozległy
widok, piękny szczególnie wieczorem.
[...]
Ochota jest miejscem, w którym
przyszło mi pracować.
Przemierzam ją codziennie,
idąc Baśniową, Częstochowską,
Rokossowską, „Parkiem Zachodnim”,
choć mogłabym wsiąść w autobus
i pojechać nie doświadczając tego.
[...]
Bardzo dużo tu się wydarzyło.
Budowa-poszerzenie ulicy Grójeckiej
i budowa nowych domów.
Budowa Trasy Łazienkowskiej.
Zmiana wyglądu Placu Narutowicza...
[...]
Ochota to dla mnie dom rodzinny.
Zielony azyl Kolonii Staszica
w otaczającym zgiełku miasta.

Kwietniowe spotkanie, ósme już z
kolei, będzie poświęcone Kolonii
Staszica – urokliwemu zakątekowi
między Wawelską a Filtrową. Varsavianista Jarosław Zieliński opowie
o budowanym od pierwszej połowy
lat dwudziestych ubiegłego wieku,
pierwszym dużym zespole mieszkaniowym międzywojennej Warszawy.
VIII
Ochockie Spotkanie Historyczne
22 kwietnia (niedziela)
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
godz. 17.00
wstęp wolny

[...]
Ochota to gwar bazarów, jazgot tramwajów
i mężczyźni stojący przy mojej klatce.

Aromat orientalnej podróży
W cieniu odwiecznego drzewa odpoczywał cesarz popijając z czarki gorącą wodę. Podmuch wiatru strącił z gałęzi kilka listków herbaty, które zanurzyły
się w naczyniu z wodą. Cesarz skosztował aromatycznego naparu i uśmiech
zajaśniał na jego twarzy.
Od tego czasu, w dalekich krajach
Wschodu, codziennie, w brzasku budzącego się dnia na plantacje drzewek herbacianych wyruszają kobiety,
by swymi delikatnymi palcami zebrać
wilgotne od rosy liście najszlachetniejszych gatunków herbat. Zwijają je, suszą, poddają procesowi fermentacji,
czasami wędzą lub dodają aromaty.
Potem kiperzy oceniają jakość herbat,
które odpowiednio zapakowane wyruszają w świat. Docierają również do nas.
Jakże rzadko jednak sprawiamy sobie
tę niezwykłą przyjemność, którą może
dać dobrze zaparzona wysokogatunkowa herbata. Najczęściej pijamy tę z
torebki, zaparzoną w kubku, posłodzoną, łykaną w biegu do śniadania, do
drożdżówki, do obiadu, do kolacji…
Wieczorne spotkanie, które odbyło się
12 marca w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty, pozwoliło mi zatrzymać się i wysłu-
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chać świetnych opowieści o herbacie.
Prezentowane zdjęcia przeniosły mnie w
odległe krainy, w które pewnie nieprędko uda mi się dotrzeć. Przeróżne smaki
degustowanych herbat przypomniały mi
o bogactwie natury, kultur i obyczajów.
Z zainteresowaniem słuchałam Angeliki
Jasińskiej – gospodyni wieczoru i jej gościa, Magdaleny Zamrzyckiej. Uczestnicy
spotkania uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące właściwości herbat – jak
parzyć poszczególne gatunki herbaty
białej, zielonej, a jak czerwonej i czarnej,
tak by zachowały swoje lecznicze, relaksujące, oczyszczające czy pobudzające
właściwości oraz smak i aromat.

Ilość przybyłych gości przerosła oczekiwania organizatorów. Warto jednak,
by w następnym miesiącu było nas
jeszcze więcej. Odbędziemy podróż do
Indii. Któż z nas nie chciałby być tam
choć raz w życiu…
Bardzo dziękuję organizatorom za
wspaniały wieczór.
Dorota Latos

Niespodzianką i główną atrakcją wieczoru był pokaz japońskiej ceremonii
picia herbaty przygotowany przez Annę
Zalewską, Emilię Pstrągowską i Zytę Ziętek ze Stowarzyszenia Drogi Herbaty
Sunshinkai. Nie brakowało chętnych,
którzy zasiadali na specjalnie przygotowanej macie (oczywiście bez butów),
pałeczkami wyjmowali z misy japońskie
ciasteczka i popijali z pięknych czarek,
przygotowaną według rytuału matchę.
Wystawa japońskiej kaligraﬁi i opowieści Anny Zalewskiej przeniosły nas w
świat tej niezwykłej kultury.
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Podróż w krainę herbaty

OKO

Drakula, Eliade i MATZE...
W przeddzień kalendarzowej wiosny
wraz z Rumuńskim Instytutem Kultury
odbyliśmy kolejną podróż. Tym razem
etniczna noc w Jadłodajni Filozoﬁcznej
zebrała wszystkich, którzy interesują się
Rumunią i jej kulturą oraz tych, którzy
chcieliby ją poznać. Były slajdy, opowieści, ﬁlmy, wystawa fotograﬁi, koncert, smakołyki i ta niezwykła atmosfera
dobrej zabawy.
Naszą wycieczkę „z kraju Ubu Króla do
kraju Drakuli” – jak to poetycko określił
Andrzej Stasiuk w książce „Jadąc do Babadag” – rozpoczęła wizualna podróż
po karpackich bezdrożach, uroczych
dolinach, gdzie spotkać można pędzące konie, pasterzy, owce i malownicze
zagajniki. Wraz z Pawłem Brudło przemierzyliśmy Maramuresz, Dolinę Izy, Alpy
Rodniańskie, Suhard, Kelimeny oraz Transylwanię. Dalszej marszrucie przewodził
dr hab. Marian Schmidt z Warszawskiej

Podczas Rumuńskiej Nocy magiczne i wciągające okazały
się ﬁlmy młodych rumuńskich
reżyserów: Corneliu Porumboju, Catalin Mitulescu i Cristi Puiu,
nagrodzonych na festiwalach
ﬁlmowych w Cannes i Berlinie.
Ale ta noc była nie tylko ucztą
wzrokową. MATZE wybitny artysta rumuński, który przyjął zaproszenie organizatorów i specjalnie przybył z Bukaresztu na tę imprezę do Warszawy, zaserwował
niezwykły poczęstunek muzyczny. Jego
sztuka pokazała, że Rumunia to zarówno
muzyka orkiestr dętych, folklor cygański, jak i bezkresna kraina dźwięku oraz
współczesne eksperymenty muzyczne.
Słuchając MATZE mogliśmy usłyszeć genialne wręcz połączenie pieśni tradycyjnych z nowoczesnym brzmieniem muzyki
elektronicznej.
Zmysł wzroku, słuchu ale też i smaku zaspokoił ten wieczór. W jego
trakcie można było skosztować
i poznać sekret przyrządzania typowych dań rumuńskich. Menu
obejmowało sałatkę z bakłażana, fasolę po rumuńsku (ubijaną), słynną mamałygę, zakuskę
(zacuscâ), królową dań – tajemniczą tocăniţă oraz rewelacyjne
czerwone wytrawne wino. Słowem: pychota!

Szkoły Fotograﬁi, który, pokazując zdjęcia swoich uczniów z pleneru objazdowego, odsłaniał kolejne płaszczyzny
rumuńskiej rzeczywistości. Oprócz podziwiania pięknych krajobrazów i ciekawej architektury, zajrzeliśmy też do
prywatnych domów, uczestniczyliśmy
w rodzinnych uroczystościach i życiu
codziennym Rumunów.

nia te prowadzili etnografowie i kulturoznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego,
m.in. dr Tomasz Strączek, Karolina Bielenin, Anna Kulikowska i Dubravko Vencl.
Anna Napiontkówna
ps. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Rumuńskiej Nocy oraz pokazów
ﬁlmowo-slajdowych w ramach Festiwalu
Kultury Bałkańskiej dziękuję serdecznie
w imieniu Ośrodka Kultury Ochoty.

Rumuńska Noc w Jadłodajni odbyła
się w ramach Festiwalu Kultury Bałkańskiej – Balkan Express w Warszawie
(9-31.03.07). Ośrodek Kultury Ochoty
przyjął zaproszenie Stowarzyszenia Kulturalnego Calendula i zorganizował
trzy tematyczne spotkania, podczas
których wyświetlane były ﬁlmy i slajdy
z Mołdawii, Serbii i Chorwacji. Spotka-

AUSTRALIJSKA NOC
8 maja 2007
Jadłodajnia Filozoﬁczna
godz 19.00
wstęp wolny
25/2007 OCHOTNIK

9

OKO
LOS ANGELES TRIO
„Jak sama nazwa wskazuje, przyjechaliśmy z Torunia… – mówi o zespole lider,
Bogdan Hołownia – a z pomysłami na
aranże naszych utworów jest troszeczkę
tak, jak z kreacją znajomej kobiety: Można ją zobaczyć w takiej czy innej oprawie, można czasami jej nie rozpoznać.
Przynajmniej przy pierwszym nań spojrzeniu. A tak naprawdę zawsze będzie to
ta sama nasza dobra znajoma, tylko w
nieco innej sukience…”
Los Angeles Trio tworzą:
Bogdan Hołownia (fortepian), poeta
dźwięku. Niedościgły mistrz wagi piórkowej w tym, co w muzyce dla samego
słuchacza najważniejsze – w jej przekazywaniu. Od roku 2000 nazywany przez
polskie środowisko muzyczne i przyjaciół
Bogdanem „Fryderykiem” Hołownią za
eteryczny album „Don’t ask why”.
Józef Eliasz (perkusista), radny miasta Bydgoszcz. Mistrz sztuki walki Krav
maga. Właściciel jazz klubu „Elljazz”,
jednego z najstarszych i najwyżej cenionych w Bydgoszczy. Organizator
wielu festiwali muzycznych i szefujący
im zarazem mecenas sztuki na ziemi
kujawsko-pomorskiej. Autor niezwykłej
płyty „Wspomnienia”, na którą złożyły
się big-bandowe aranżacje między-

wojennej literatury muzycznej, wspaniale wyśpiewanej przez Lorę Szafran.
O sobie, jako polityku mówi: „ostatnio
na scenie z samej polityki interesuje mnie
wyłącznie polirytmia.”
Andrzej „Bruner” Gulczyński (kontrabasista) przez wiele lat był podstawa harmoniczna i rytmiczna bluesowej formacji
Sławka Wierzcholskiego, Nocna Zmiana
Bluesa. Nieco później „jako mąż i nie
mąż, był sprawcą wielu ciąż” w zespole
Atrakcyjnego Kazimierza. Ostatnio ﬁrmuje
swoim nazwiskiem płytę „Brunerschaft”,
której jest jak sam mówi: ojcem, mężem
i kochankiem. O sobie i swojej
roli kontrabasisty w zespołach
muzycznych wypowiada się
skromnie: „Miałem w życiu
szansę grania z wieloma muzykami w najrozmaitszych stylistycznie zespołach. Wszystkie
wynikające z tej współpracy
doświadczenia wpłynęły na
mój ogromny szacunek do
różnych kierunków muzycznych, a do jazzu szczególnie,
choć jest on dla mnie ideałem
niedoścignionym.”
Podczas marcowej edycji
JAZZ w OKO usłyszeliśmy i roz-

poznaliśmy standardy polskie i amerykańskie w iście niecodziennych strojach
pochodzących z manufaktury Los Angeles Trio. Były „On the sunny side of the
street”, „Polskie drogi”, „Summertime”.
Grali cudnie. Właściwie to… malowali.
Malowali nam muzykę o niezwykłej
przestrzeni i głębi kolorów...
– Jeszcze troszkę... o tu... troszkę zieleni.
– A może dołożę skrawek nieba? Oooo
taaak…
– A tutaj? Chmm… Tutaj dwa kwiaty.
I wszystko skąpane w promieniach słońca.
Wszak wiosna!!!

Los Angeles Trio

WRACA NOWE TYLKO MNIEJSZE O POŁOWĘ
Panie Hrabio,
Jestem głęboko wzruszona listem od Pana,
bo wiem jak bardzo zajętym jest Pan człowiekiem, a tym samym jak mało ma Pan
czasu na korespondencję.
Pyta mnie Pan, z jakiego powodu, u nas,
w OKO takie zamieszanie miało miejsce?
Spiesznie odpowiadam. Otóż odwiedził
nas Pana najwierniejszy sprawozdawca.

Proszę więc o wybaczenie, jeśli jakieś nowinki nie dotarły do Pana na czas. Uprzedzając Pana pytanie powiem, że pan
Krzysztof zrobił na nas ogromne wrażenie! Intelektualne – na wszystkich, a
na kobietach również to, o którym Pan
mówił, że nie każdy posiada.
Panie Hrabio, jak Panu wiadomo, większość biletów została sprzedana, zanim
Ośrodek poinformował publiczność o
tym wydarzeniu. Potwierdza to
nasze wrażenie, iż żyjemy wśród
ludzi zorientowanych, przewidujących ciekawe imprezy muzyczne. Na szczęście w dniu koncertu
miejsc nie zabrakło. Jak Pan Hrabia mówi – nie ma takiego problemu, którego nasz Ośrodek nie jest
w stanie rozwiązać; i nie ma takiego krzesła, którego nie bylibyśmy
w stanie znaleźć! Święta prawda,
Panie Hrabio!

Krzysztof Daukszewicz

10

Półtoragodzinny występ pana
Krzysztofa poruszał tematy ważne. Było więc o nas i o otaczającej
nas rzeczywistości. Było o rzeczach poważnych i tych troszkę
25/2007 OCHOTNIK

mniej. Było też o folklorze, tym promowanym przez Zagłobę. (Pan Hrabia wie
o co mi chodzi!) „Było mówione i śpiewane”; było wesoło i reﬂeksyjnie; było
o ludziach i do ludzi, a to dla mnie jest
najważniejsze. Wreszcie, panie Hrabio,
było NOWE! Tylko to „mniejsze o połowę” mnie martwi – myślę, że nikt nie
miałby panu Krzysztofowi za złe, gdyby był z nami 3 godziny...
To by było na tyle, Panie Hrabio. Pozostaje mi jedynie mieć nadzieje, że pan
Krzysztof nie będzie się na mnie gniewał za tę skromną korespondencję do
Pana. Uchylam się w cień, pozostawiając miejsce Mistrzowi.

Magdalena Łuszczyńska
z nadzieją, że jeszcze nas odwiedzi
Wieczory Bardów, 10 marca 2007
WRACA NOWE TYLKO
MNIEJSZE O POŁOWĘ
recital Krzysztofa Daukszewicza
Mieczysław Grochowski – piano

OKO/ﬁlie
Co słychać w NSW?
Niepubliczna Szkoła Wokalna im. J. Wasowskiego przebudziwszy się z zimowego
snu i po wspaniale zaliczonej sesji egzaminacyjnej wyrusza w trasę koncertową
po warszawskich klubach z nowym repertuarem muzycznym oraz wielkim zapałem i energią do pracy. Już niedługo
(17.04.07, o godz. 20.00) po raz kolejny
uczniowie szkoły wystąpią w jednym z
ulubionych przez Warszawiaków klubów
– Balsamie (ul. Racławicka 99; Forty),
gdzie zaprezentują standardy muzyki
światowej oraz polskiej. Jeśli ktoś chce
usłyszeć piosenki „Pogoda ducha” z
repertuaru Hanny Banaszak, „Wesoły
deszczyk” z Kabaretu Starszych Panów
w wykonaniu adeptów sztuki wokalnej
serdecznie tam zapraszamy.
Poza koncertami w Warszawie, przygotowujemy się do wyjazdu do Szkoły
Artystycznej BYHOJSKOLEN w duńskim
Arhus. Jak co roku, pojedzie do Danii
pięć osób z Niepublicznej Szkoły Wokalnej (Zespół Wokalny), które w tym
roku zaprezentują program muzyczny
złożony z piosenek Stevie Wondera
oraz polskich utworów ludowych opracowanych przez Martę Radwan.
Ach, i nie wolno zapominać o tym, że
od grudnia w Ośrodku Kultury Ochoty,
z dużym powodzeniem, zaczęło działać studio nagraniowe pod uważnym
i bacznym uchem Pawła Pękalskiego.
Niektórzy uczniowie NSW już dokonali
swoich pierwszych nagrań. Są to polskie
piosenki ludowe, pochodzące z przedstawienia „Folk and Roll”, przygotowanego z uczniami przez Maciejkę Mazan
oraz Marcina Partykę. Mamy nadzieję, że niebawem wydamy płytę z tym
materiałem. Na koniec tylko powiem,
że zainteresowani przedstawieniem,
będą mogli zobaczyć je już niebawem.
Szczegóły wkrótce.
Iza Puk

„POD GWIAZDAMI”
„Stoję pod gwiazdami, co bledną w
teraźniejszości zawieszone”. Zdanie to
stało się mottem kolejnego spotkania
zorganizowanego w ramach projektu
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami. Podczas piątkowego wieczoru
dorobek artystyczny prezentowały publiczności Mirosława Marta Kiczuk oraz
jej najmłodsza córka, Aleksandra Kiczuk.
Poetka Mirosława Marta Kiczuk jest rodowitą warszawianką z Ochoty, z wykształcenia magistrem farmacji. Wiersze pisze od 2003 r. Należy do klubu
literackiego „Metafora” przy Ośrodku
Kultury „Arsus” w Ursusie. Jej córka,
Aleksandra Kiczuk, studiuje na I roku
Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Konserwacja i Restauracja Dzieł Sztuki). Jest autorką opracowań graﬁcznych tomików wierszy matki.

kach, wyjazdach, sukcesach, przeplatały się z intelektualnym dyskursem o
sztuce, pięknie i prawdzie.
TONA, czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami, to projekt realizowany przez Klub
Osiedlowy SURMA, adresowany do artystów
amatorów; do każdego, kto ma ciekawą
pasję i chciałby ją zaprezentować. Jeśli malujesz, piszesz wiersze lub w jakikolwiek inny
sposób zajmujesz się sztuką – pomożemy Ci
zorganizować Twój Wieczór.
Już teraz TONA przygotowuje następne
wydarzenia. Jeśli chcesz być informowany przez Internet o działalności TONA
napisz na adres: agata@daleka.net.

Agata Gajda, koordynator TONA
fot. Paulina Dworzyńska

Artystki zdecydowały się zorganizować
wydarzenie podwójne – wieczór literacki połączony był z otwarciem wystawy.
Wiersze matki, wzmocnione ilustracjami
córki, nabrały bowiem nowego, bardziej „plastycznego” kształtu. Rysunkom
zaś wiersze dodały lirycznego wymiaru.
Natura, poszukiwanie odpowiedzi na
podstawowe pytania, to tylko niektóre
tematy, które artystki wspólnie poruszały. Obie panie zauroczyły zebranych
mieszanką codzienności wierszy (pisanych gdzieś „między garami”, jak sama
nazywa je autorka) i fantasmagorii malarskich. Słowa i obrazy stworzyły żywy,
pulsujący wizerunek psychiki ludzkiej,
który pobudził zebranych do ożywionych dyskusji. Rozmowy o troskach i
radościach dnia codziennego, o rozłą-

LIT/E/RACKI WIECZÓR BIESZCZADZKI
W kwietniu w Klubie Osiedlowym SURMA, w ramach projektu TONA czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami, odbędzie się Lit/e/racki Wieczór Bieszczadzki połączony z wystawą fotograﬁi. Podczas tego spotkania wysłuchamy wierszy Witolda
„Hudowa-Wierszka” Nowickiego i ballad Piotra „Przysłupa-Caryńskiego” Wolaka,
który również zaprezentuje swoje bieszczadzkie fotograﬁe.
Lit/e/racki Wieczór Bieszczadzki
13 kwietnia 2007, godz. 18.00
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
tel. 823 04 32, wstęp wolny

Sprostowanie: W marcowym numerze „Ochotnika” podano błędnie,
że Wieczór Bieszczadzki odbędzie się 06.04.2007. Przepraszamy za błąd w dacie.
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OKO/ﬁlie
KWIECIEŃ/MAJ

INDYJSKA KRAINA HERBATY
Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie poświęcone herbacie. Tym
razem przeniesiemy się do indyjskiej krainy tego wspaniałego naparu.

01.IV

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
Tradycje wielkanocne
w programie: „Zabawa w śpiącą królewnę” – teatrzyk
Dziecięcy z Przedszkola Nr 66 oraz warsztaty plastyczne:
palemki, koszyczki, dekoracje świąteczne
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

10.IV

MOZAIKA CHARAKTERÓW wystawa CAT3W
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

13.IV

TONA czyli Towarzystwo Opieki Nad Artystami
Lit/e/racki Wieczór Bieszczadzki
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 18.00, wstęp wolny

14.IV

SPOKO, czyli SPOTKANIA POKOLENIOWE W OKO
W indiańskiej wiosce
Sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz.11.00, wstęp wolny

14.IV

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
Alleluja, alleluja
koncert w wykonaniu ogólnopolskiego chóru
Et in terra, pod dyr. Moniki Zytke; w programie pieśni
gospel śpiewane na chwałę Panu w oktawie świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
kościół Zwiastowania Pańskiego, ul. Gorlicka 3/5
godz. 19.30, wstęp wolny

15.IV

BIG BEN’2007
konkurs na małą formę literacką – termin dostarczenia
prac i kart zgłoszeniowych
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

16.IV

HERBACIANE NATCHNIENIE INDI
Centrum Artystyczne,,Radomska 13”,
ul. ul. Radomska 13/21
godz. 19.00, wstęp wolny

W programie:
– opowieści i ciekawostki z podróży po Indiach,
– wspólne oglądanie slajdów,
–,,niespodzianka wieczoru”.
Zapraszam serdecznie,
Angelika Jasińska
Centrum Artystyczne,,Radomska 13”
16 kwietnia 2007, godz. 19.00, wstęp wolny
www.radomska13.art.pl
Czy wiecie, że w senniku słowo „herbata” oznacza nową miłość
lub przemijające kłopoty?

MOZAIKA CHARAKTERÓW
Wiosenne przebudzenie to także czas na przebudzenie zmysłu artystycznego. Znakomitym bodźcem, który sprawi że nasza wrażliwość na
sztukę po zimowym odrętwieniu powróci do pełnej gotowości będzie
wystawa „Mozaika Charakterów”, na którą zapraszamy do Centrum
Artystycznego „Radomska13”, ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty przy ulicy
Radomskiej 13/21.
Prezentowane będą prace grupy działającej w ramach Centrum
Aktywności Twórczej Trzeciego Wieku (CAT3W). Członkowie grupy
stanowią zbiór indywidualności. Nie podlegają żadnym schematom.
Ich prace plastyczne wyraziście oddają stosunek do rzeczywistości
i pokazują, ile psychologii jest w sztuce. Ich działania artystyczne udowadniają, że zacząć tworzyć można w każdym wieku, a oddawanie
się swojej pasji sprawia, że rzeczywistość staje się znacznie bardziej intensywna w kolorze i formie.
Prowadzę zajęcia z grupą plastyczną CAT3W w „Magazynie Sztuk”.
Podziwiam ilość energii, jaką emanują „moi” twórcy i to, jak wiele tej
energii zawierają w swoich pracach. Ich prace otwierają okno ludzkiej
wrażliwości na otaczający świat, na kolor, formę i emocje, a przede
wszystkim… na drugiego człowieka.
Wystawę będzie można oglądać od 10 do 30 kwietnia 2007
w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21,
tel.: (0 22) 823 37 56, www.radomska13.art.pl.
Katarzyna Saniewska
Ewa Maślanka

TRADYCJA PO POLSKU

16.IV

Kwietniowe przeplatanki
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ﬁlia OKO, ul. Radomska 13/21
zaprasza dzieci wraz z rodzicami na kolejne niedzielne spotkanie w
ramach projektu „Tradycja po polsku”, poświęconego zwyczajom,
obrzędom i tradycji w Polsce. W programie „Kwietniowych przeplatanek” m.in. komentarz gościa z Muzeum Etnograﬁcznego w Warszawie,
integracyjne zabawy ruchowe i tańce ludowe (np. Pofajdok, czyli Nicpoń) oraz warsztaty artystyczne z udziałem twórców ludowych.
Spotkanie zakończy kolorowy, pełen pięknych melodii i tańców polskich spektakl muzyczny „Mazowiecka Pyza”, na podstawie książek
Hanny Januszewskiej, w wykonaniu Teatru Wariacja.

20.IV

BIG BEN’2007
konkurs prezentacji recytatorskich, scenicznych i wokalnych
– termin dostarczenia kart zgłoszeniowych
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

20.IV

POECI ZNANI, UZNANI I CI MAŁO ZNANI
Stukam pukam i liryka kobieca
spotkanie literaturoznawców z młodzieżą licealną: Wisława
Szymborska, Joanna Kulmowa, Halina Poświatowska
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.30, wstęp wolny

21.IV

AKADEMIA ARTYSTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
Warsztaty ﬂorystyczne
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 10-15, koszt warsztatów: 10 zł

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich chętnych niezależnie
od wieku.
Serdecznie zapraszamy.
Centrum Artystyczne „Radomska 13”,
ul. Radomska 13/21
22 kwietnia 2007, godz. 12.00
wstęp wolny
www.radomska13.art.pl
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JAZZ W OKO
„W saloniku u Janusza” wystąpi z recitalem Agnieszka
Wilczyńska
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, cena biletu: 10 zł

OKO/ﬁlie
OKO
KWIECIEŃ/MAJ
DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
Spotkanie z poezją dziecięcą
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp wolny po uprzednim zapisaniu się
zapisy: (0 22) 822 74 37
WIECZORY BARDÓW
Z czarnej teczki A. Janeczki
koncert zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy, w składzie: Maja
Piwońska i Andrzej Janeczko; w programie wszystkie teksty
i piosenki są autorstwa zespołu: parodie, pastisze i teksty
oscylujące wokół kabaretu
sala widowiskowa OKO, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, cena biletu: 10 zł

BABSKI ZLOT PO E T Y C K I

21.IV

21.IV

Kwietniowe, ostatnie w tym roku spotkanie, znawców literatury z
młodzieżą licealną, z cyklu „Poeci znani, uznani i ci mało znani” będzie poświęcone trzem kobietom: Joannie Kulmowej, Bronisławie
Wajs („Papuszy”) oraz Halinie Poświatowskiej, która w pewnym sensie na Wiślicką 8 przybędzie osobiście. W jej postać wcieli się kobieta
numer cztery – Marta Cywińska, poetka, prozaiczka i tłumaczka. O
Joannie Kulmowej opowie natomiast Jan Zdzisław Brudnicki – eseista i krytyk literacki. Rozmawiać o poezji oraz ją recytować będzie
także Wojciech Siemion.
Urszula Muszel
STUKAM PUKAM I LIRYKA KOBIECA
Wisława Szymborska, Joanna Kulmowa
Halina Poświatowska

VIII OCHOCKIE SPOTKANIE HISTORYCZNE
wykład Jarosława Zielińskiego na temat Kolonii Staszica
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

22.IV

TRADYCJA PO POLSKU
Kwietniowe przeplatanki
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 12.00

22.IV

BIG BEN’2007
konkurs plastyczny – termin dostarczenia prac i kart
zgłoszeniowych
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
26 i 27 kwietnia (czwartek i piątek) 2007

25.IV

BIG BEN’2007
konkurs prezentacji recytatorskich, scenicznych i wokalnych
– eliminacje
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

26.IV
27.IV

RANDW, CZYLI RODZINNA ANIMACJA
NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
Wiosna, ach to ty!
Klub Osiedlowy SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wyłącznie za zaproszeniami,
które można odbierać w dniach: 25 i 26 kwietnia
w godz. 16.00-19.00 w Klubie SURMA

28.IV

AUSTRALIJSKA NOC W JADŁODAJNI
w programie m.in.: mini-wykłady, pokazy slajdów,
projekcja ﬁlmów
Jadłodajnia Filozoﬁczna, ul. Dobra 33/35
godz. 19.00, wstęp wolny

08.V

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ
W krainie Brombolandii
prezentacje konkursowe na najlepszą inscenizację
sztuki Macieja Wojtyszki dla dzieci i młodzieży
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8

12.V

BIG BEN’2007
uroczysty Finał
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21

06.IV

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
książkowi przyjaciele: Bromba i Fikander
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz.12.00-15.00, wstęp wolny

14.IV

20 kwietnia 2007
godz. 12.30
DK „Rakowiec”
tel. (0 22) 823 66 72

NAKHES na R a k o w c u
Dom Kultury „Rakowiec”, ﬁlia ośrodka Kultury Ochoty zaprasza na
koncert Urszuli Makosz z zespołem Nakhes. Artyści mieli wystąpić w
czasie Festiwalu Etniczne Inspiracje Wspólnota w Kulturze 2006, niestety z powodu żałoby narodowej festiwal został przerwany, a występ
odwołany. Na szczęście maestrię Nakhes będziemy mogli podziwiać
już niedługo, bo we wtorkowy wieczór, 17 kwietnia. Goście z Krakowa zaprezentują pieśni żydowskie śpiewane po polsku, w jidysz i po
hebrajsku. W skład grupy wchodzą wybitni muzycy, absolwenci Krakowskiej i Katowickiej Akademii Muzycznej, którzy brali udział w wielu
projektach artystycznych, a w roku 2005 spotkali się z muzyką klezmerską. Wokalistka Urszula Makosz posiada niezwykłą charyzmę, dzięki
której potraﬁ przenieść słuchaczy w świat istniejący już tylko w tych
unikalnych pieśniach.
Zespól zaprezentuje koncert „Ownt Lid – Wieczorna Pieśń”, na który
składają się utwory takich autorów jak: Mordechaj Gbirtig, Icik Manger, Aleksander Olshanetshy oraz piosenki anonimowych twórców ludowych.
Występują: Urszula Makosz – śpiew, „Duda” Danuta Śmietana – skrzypce, Paweł Karasiewicz – klarnet, Waldemar Król – fortepian.
Ownt Lid – Wieczorna Pieśń
17 kwietnia 2007, godz. 19.00
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
tel. (0 22) 823 66 97
www.rakowiec.art.pl
wstęp wolny
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AGNIESZKA WILCZYŃSKA W OKO
W cyklu JAZZ w OKO „W saloniku u Janusza”
wystąpi z recitalem Agnieszka Wilczyńska.

16 kwietnia 2007, godz. 20.00
sala widowiskowa OKO
ul. Grójecka 75
cena biletu: 10 zł
Agnieszka Wilczyńska ukończyła z wyróżnieniem
studia wokalne na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach.
Obecnie wykłada śpiew na Akademii Muzycznej
w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Estradowe oraz w Fundacji działającej przy Zespole Szkół
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Brała udział w festiwalach: Pomorska Jesień Jazzowa, Jazz Jamboree, Jazz Forum Festiwal, JazzPol
Festiwal, Złota Tarka, Swingujący Kruk. Współpracowała z Januszem Skowronem, Andrzejem Jagodzińskim, Włodzimierzem Nahornym, Adamem
Cegielskim, Czesławem Bartkowskim, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Henrykiem Majewskim, Robertem Majewskim, Zbigniewem Wegehauptem,
Kazimierzem Jonkiszem, Henrykiem Miśkiewiczem,
Januszem Muniakiem i Maciejem Sikałą. Brała
udział w nagraniu płyt: „Bix & Henryk” poświęconej pamięci Henryka Majewskiego, „Historia jazzu”
Andrzeja Schmita. Jest laureatką pierwszej nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Wokalistów
Jazzowych w Zamościu.

VII WARSZAWSKIE SPOTKANIA KOMIKSOWE
17 marca w Kinie Ochota i Ośrodku Kultury Ochoty odbyły się VII Warszawskie Spotkania Komiksowe. Organizatorem tej największej (obok
Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi) imprezy komiksowej w
Polsce było Centrum Komiksu. Dotychczas na WSK gościli najważniejsi
polscy twórcy komiksowi, a także gwiazdy z zagranicy. W tym
roku gośćmi spotkań byli m.in.
Tomasz Kołodziejczak, Barbara Seidler, Ryszard Dąbrowski,
Michał Śledziński i Władysław
Krupka. Specjalnie na tę edycję WSK przybyli Neil Gaiman,
autor kultowej serii „Sandman” i
powieści „Amerykańscy bogowie oraz Mawil, niemiecki twórca, autor popularnego komiksu
„Bend”.
Ośrodek tego dnia był skupiskiem naprawdę imponującej
grupy wielbicieli komiksu, którzy
do godz. 19.00 z zainteresowaniem i w skupieniu przysłuchiwali się swoim idolom oraz przeglądali prezentowane nowości
wydawnicze.

Angelika Jasińska
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B A R D Ó W

Ośrodek Kultury Ochoty
zaprasza

21 kwietnia 2007
na koncert zespołu

Trzeci Oddech Kaczuchy
w składzie: Maja Piwońska i Andrzej Janeczko
w programie – wszystkie teksty i piosenki autorstwa zespołu: parodie, pastisze,
teksty oscylujące wokół kabaretu

sala widowiskowa OKO
ul. Grójecka 75
godz. 19.00
cena biletu: 10 zł
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Malarstwo i dzieci

Joanna Sułek-Malinowska rozmawia z Gawłem Kędzierawskim
Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam Twoje zdjęcia z dziećmi podczas zajęć plastycznych, wiedziałam że jesteś artystą,
który musi pracować w Magazynie Sztuk
z maluchami. Powiedz jak to robisz, że
one Cię tak słuchają?
Nie wiem. Chyba dlatego, że ja też słucham. Rozmawiamy i słuchamy się nawzajem. Tylko wtedy mogę im pomóc, gdy
wiem o co im chodzi.
Czy dzieci inspirują Cię w Twoich działaniach twórczych?
I tak. I nie. Nie, dlatego że ich twórczość nie ma wpływu na obrazowanie. Ale
dziecięca zdolność skojarzeń, całkowicie
wyzwolona wyobraźnia, dezynwoltura w
kształtowaniu form, uczy i podpowiada mi
jakieś karkołomne, kolorystyczne czy formalne rozwiązania.

Mam nadzieję, że ją pogłębiam. Nie
wiem czy jest to możliwe, ale mocno w to
wierzę.
Skończyłeś ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa. Czy Twoja droga artystyczna zaczęła się w trakcie studiów
czy dopiero po ukończeniu ASP?
Moja „droga artystyczna” trwa już wiele lat, wielokrotnie się zmieniała, skręcała,
rozwĳała. Tak naprawdę, to ta kwestia tak
bardzo mnie nie zajmuje. Czas studiów
wspominam z dużym sentymentem i radością. Co do kwestii dojrzewania – to ja
właściwie nie przestałem dojrzewać. Także
artystycznie. Ciągle do głowy przychodzą
mi pomysły albo nowe sposoby rozwiązywania starych. Może któryś z nich będzie
przełomowy i wprowadzi mnie w zupełnie nowy świat.

29 marca 2007 roku o godz. 19.00 w Klubogalerii
przy ul. Szajnochy 5 (na tyłach D.H. MERKURY, Stary Żoliborz)
odbył się wernisaż Gawła Kędzierawskiego.
Wystawę można oglądać do 19 kwietnia 2007. Serdecznie zapraszamy!

Ten młody malarz kontynuuje malarską tradycję, dla
której najważniejsza jest barwa – gęsta, pulsująca, głęboka. Kędzierawski różni się tym od większości rówieśników preferujących styl płaski i plakatowy. Przyznaje,
że to niepopularne, jednak zawsze kieruje się własnym
smakiem, a nie modą.
Życie Warszawy 17.08.2004
GAWEŁ KĘDZIERAWSKI w latach 1995-2000 studiował
na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Obronił dyplom z malarstwa pod kierunkiem
prof. Rajmunda Ziemskiego oraz aneks do dyplomu z
litograﬁi u prof. Władysława Winieckiego. Jest instruktorem malarstwa oraz zajęć dla dzieci w Magazynie Sztuk
ﬁlii Ośrodka Kultury Ochoty.
WYSTAWY
1995 DŁUŻEW – wystawa poplenerowa;
Galeria Aneks, Warszawa
1996-1999 wystawa rysunku studentów Wydziału
Malarstwa; Galeria Prezydenta Warszawy
(1996 – Nagroda Dziekana Wydziału Malarstwa)
1998 MOTYW ŚRÓDZIEMNOMORSKI;
Uniwersytet Warszawski;
Pałac Kazimierzowski, Warszawa
2000 DYPLOM; Galeria Studio, Warszawa
2000 ZDARZENIA – Międzynarodowy
Festiwal Działań Teatralnych i Plastycznych,
Tczew – Europa 2000; Tczew
2001 MALARZ I MODELKA;
Galeria Prezydenta Warszawy, Warszawa
2003 Sympozjum prawników Uniwersytetu
Warszawskiego; BUW, Warszawa
2004 Galeria-Kawiarnia – Radna 13, Warszawa
2005 MIĘDZY ROZUMEM A EMOCJĄ
– w kręgu malarstwa Rajmunda
Ziemskiego; SARP, Warszawa

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
Podobno zainteresowanie literaturą wśród dzieci zanika. Od czasu do czasu pojawia się w ofercie wydawnictw dziecięcych pozycja, która bije rekordy sprzedanych
egzemplarzy, po czym zostaje skondensowana w postaci łatwo przyswajalnej superprodukcji ﬁlmowej.
Dziecięce Spotkania Literackie każdego miesiąca przyciągają do Ośrodka Kultury
Ochoty dzieci i rodziców, dla których czytanie książek to codzienny rytuał przed zaśnięciem. Podczas Dziecięcych Spotkań Literackich, znani aktorzy czytają najpiękniejsze dzieła światowej literatury dziecięcej, dzieci słuchają, uczestniczą również w
zajęciach plastycznych, oglądają ﬁlmy, a gdy zgłodnieją czeka na nie sympatyczny
poczęstunek.

Bajkę czyta Waldek Barwiński, aktor
Teatru Dramatycznego w Warszawie

Dziecięce Spotkania Literackie
Spotkanie z poezją dziecięcą
21 kwietnia, godz. 11.00
OKO, ul. Grójecka 75
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ZAPRASZAMY
UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW
DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W VII EDYCJI
WARSZAWSKIEGO KONKURSU
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

BIG BEN’2007
CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND
Przestrzeń kosmiczna jest wielka, pobudźmy naszą wyobraźnię... może nie jesteśmy w sami kosmosie? Może istnieją planety, na których żyją istoty podobne do nas i kiedyś nadejdzie taki czas, że się spotkamy? Jak będzie wyglądało to spotkanie, kogo zobaczymy? Podczas tegorocznej edycji Big Bena zależy to od Was i Waszej wyobraźni.

KONKURS PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W TRZECH KATEGORIACH:
KONKURS PREZENTACJI RECYTATORSKICH, SCENICZNYCH I WOKALNYCH
termin dostarczenia kart zgłoszeniowych: 20.04.2007
eliminacje: 26 i 27 kwietnia (czwartek i piątek) 2007
KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ LITERACKĄ
termin dostarczenia prac i kart zgłoszeniowych: 15.04.2007
KONKURS PLASTYCZNY PLASTYCZNY
termin dostarczenia prac i kart zgłoszeniowych: 25.04.2007
Organizatorzy maja nadzieję, że udział w konkursie:
– rozwinie zainteresowania związane z językiem angielskim
– zachęci do dalszej nauki i doskonalenia znajomości tego języka
– odsłoni starą prawdę, że nauka może być prawdziwą przyjemnością
– ukaże, że znajomość języka obcego można traktować także jako narzędzie twórcze.
Konkurs ten da również okazję do wymiany doświadczeń związanych z metodami nauczania angielskiego i służyć będzie integracji środowiska.

UROCZYSTY FINAŁ – 12 MAJA 2007
uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy,
a autorzy najlepszych prac konkursowych nagrody i wyróżnienia!
bliższe informacje i karty zgłoszenia na stronie:
www.radomska13.art.pl

lub W Centrum Artystycznym „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
02-325, Warszawa
tel. (0 22) 823 37 56

Uwaga: jeden uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch kategoriach konkursowych!

