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KAŁAMARNICA OLBRZYMIA NA PLACU NARUTOWICZA

07.V

KRAJOBRAZY
pokaz prac Lecha Grabowskiego
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.30, wstęp wolny

08.V
09.V

ETNICZNE TAŃCE EUROPY
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 19.30, wstęp: 15 zł

10.V

Centrum Artystyczne „Radomska 13” – filia Ośrodka Kultury Ochoty zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału
w IX Warszawskim Konkursie Języka Angielskiego BIG-BEN 2009.

WIELKA MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO
impreza plenerowa nawiązująca
do dawnych jarmarków
Park Szczęśliwicki, godz. 12.30-17.30, wstęp wolny

10.V

„Four seasons of the year – summer”,
czyli „Cztery pory roku – lato”

KRAN SZTUKI
targi sztuki w ramach imprezy plenerowej „Wielka majówka”
Park Szczęśliwice, godz. 12.30, wstęp wolny

11.V

KAWIARNIA MAM OCHOTĘ
Jam Session – otwarte muzykowanie
kawiarnia w OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00, wstęp wolny

13.V

GRUPA MOCARTA
koncert
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 19.00, cena biletów: 30 zł

15.V
16.V

WEEKEND Z... ORIENTEM
„Od Maghrebu po Daleki Wschód”
15.05 godz. 17.30 – Spotkanie z poezją perską – Mistycyzm
w poezji perskiej dawnej i współczesnej – dr Marek Smurzyński
godz. 19.00 – Perskie miniatury na słowo i instrument
(na motywach eposów z muzyczną oprawą na tradycyjnych
instrumentach) – Opowiadacze Studnia „O”
godz. 20.00 – Mohammad Rasouli i grupa Neyriz
– koncert muzyki perskiej
16.05 godz. 18.00 – „Codzienne życie w Chinach” – otwarcie
wystawy fotografii Bogumiła Rzucidło
godz. 19.00 – „Teatr Kathakali” – otwarcie
wystawy obrazów Joanny Dominiki Ładyżyńskiej
godz. 19.30 – „W wirze tańca” – pokazy tańców
indyjskich oraz warsztaty taneczne Aleksandry Kilczewskiej
godz. 20.00 – Dyskoteka Orientalna – Dj Don
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, wstęp: 10 zł

16.V

WIANEK ROZMAITOŚCI
„Magia lata” – warsztaty florystyczne
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
radomska13@oko.com.pl
godz. 10.00-15.00, koszt warsztatów: 50 zł
(materiały wliczone w cenę); liczba miejsc ograniczona

16.V

RANDW, czyli RODZINNA ANIMACJA NAPRAWDĘ DLA WSZYSTKICH
„Teatrzyk bardzo otwarty”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp za zaproszeniami, które można odbierać
13 i 14 maja (środa i czwartek) w godz. 16.00-19.00

16.V

NOC MUZEÓW W MAGAZYNIE SZTUK
wystawa Artystów Zmagazynowanych, happening
„W jeden obraz wiele ciał”, prezentacja multimedialna „Pookaz 3”
oraz pokaz filmowy „Successi”
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62, dom. 230
godz. 19.00-01.00, wstęp wolny

17.V

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Misie, miśki i misiaczki”
impreza dla dzieci w wieku 3-12 lat wraz z rodzicami;
w programie: warsztaty plastyczne, spektakl teatralny
godz. 12.00-15.00, wstęp wolny

17.V

DZIEŃ BAJKI
impreza plenerowa; w programie: widowiska-spektakle plenerowe
teatrów Groteska, Kalejdoskop, Pinezka; występy muzyczne na
estradzie w wykonaniu Teatru Złoty Dukat i Studia Wokalnego
im. Jerzego Wasowskiego, a także bajkowe krainy i happening
z Molikami; gospodarze imprezy: Małgorzata Berwid i Maciej Gąsiorek
(krasnal Piksel z programu „Budzik”)
skwer przy ul. Baśniowej
godz. 15.00-20.00, szczegóły na stronie 16

31 maja, z okazji Dnia Dziecka, na placu Narutowicza odbędzie się
happening plastyczny pt. „Kałamarnica Olbrzymia”. Dzieci będą
miały okazję zbudować z plastikowych butelek instalację w formie
wielkiej kałamarnicy. Stworzenie, które do niedawna było uważane
za wymysł fantazjujących marynarzy, okazało się być prawdziwie żyjącym, ostatnim morskim potworem. Mamy nadzieję na doskonałą
zabawę i wielką, butelkową kałamarnicę!
31 maja 2009 r. (niedziela), godz. 12.00-16.00
„Kałamarnica Olbrzymia” – happening plastyczny
plac Narutowicza, wstęp wolny

BIG-BEN 2009

Zachęcamy do przywołania letnich wspomnień, utrwalenia ich
w postaci prac literackich lub przedstawienia w innej ciekawej formie
artystycznej. Na zgłoszenia czekamy do 15 maja br. Regulamin i karty
zgłoszeniowe dostępne w placówce oraz na naszej stronie internetowej: www.radomska13.art.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
kategorie konkursowe:
I. SCENA
– scenki aktorskie
– recytacje
– śpiew
II. LITERATURA – MAŁA FORMA LITERACKA

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
W maju w ramach „Sobotnich koncertów…” wystąpią Danuta Błażejczyk, Karolina Błażejczyk, Wojciech Paszkowski, Krzysztof Jaszczak
oraz uczniowie Studia Wokalnego im. Jerzego Wasowskiego z OKO.
Piosenki przez nich wykonywane złożą się na specjalny koncert, dedykowany wszystkim matkom – „Do Ciebie Mamo”, który odbędzie się
z okazji Dnia Matki.
23 maja 2009 r. (sobota), godz. 19.30
„Do Ciebie Mamo” – koncert
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
wstęp wolny

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
Jak wyglądał strój górali podhalańskich przed
wiekami? Jak przedstawia się obecnie? W co
ubierają się dojrzałe kobiety i mężczyźni, a co preferują przedstawiciele młodego pokolenia? Jakie
kreacje noszą podhalańskie elegantki? I wreszcie,
czym jest obecnie strój dla górali? Jakie pełni funkcje i jakie kryje w sobie znaczenia? – o tym i o wielu innych urokach góralskiego odzienia opowiadać będziemy na spotkaniu z góralami w maju!
Podczas spotkania zaprezentuje się również nasz
Partner Gmina Poronin. W programie: występ zespołu regionalnego
„Regle” z Poronina, wystawa strojów z Pracowni Strojów Ludowych
i Haftów Stanisławy Łukaszczyk, pokaz mody góralskiej i degustacja
kuchni regionalnej. Spotkanie poprowadzi dr Stanisława Trebunia-Staszel, etnolog i znawczyni tematyki podhalańskiej, autorka książki pt.
„Śladami podhalańskiej mody”.
23 maja 2009 r. (sobota), godz.16.00
„Ze strojem podhalańskim przez wieki”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
www.radomska13.art.pl
wstęp wolny
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RODZINNE ZABAWY TANECZNE
zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat wraz z rodzicami
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

OKO
filie
MAJ

XXVIII OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
Okolimpiada – Opowieści olimpijskie – zajęcia dla dzieci
wokół baśni na motywach „Klechd sezamowych” B. Leśmiana
i „Księgi tysiąca i jednej nocy”
skwer przy ul. Baśniowej, godz. 15.00, wstęp wolny
uwaga! spotkanie odbywa się wyjątkowo w niedzielę,
w ramach Dnia Bajki

17.V

KOBIETY POLSKIE W MISJACH POKOJOWYCH,
HUMANITARNYCH I STABILIZACYJNYCH
spotkanie z Ewą Poznańską
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.30, wstęp wolny

19.V
do
21.V
21.V

WYSTAWA MALARSTWA KRYSTYNY JERZYKOWSKIEJ
OKO, ul. Grójecka 75, wstęp wolny
KAWIARNIA MAM OCHOTĘ
koncert uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego
kawiarnia w OKO, ul. Grójecka 75, godz. 19.00, wstęp wolny
ŚWIĘTO APS
podczas APSurdalii (Juwenalii APS) wystąpią m.in.: JAMAL, Afro
Kolektyw oraz Sidney Polak; prezentacja programu i poznawanie
uczelni, Kół Naukowych, etc.
APS, ul. Szczęśliwicka 40, godz. 10.00
szczegóły na stronie: www.aps.edu.pl

PS Chciałam serdecznie podziękować pani Marii Balickiej i panu Markowi Moczulskiemu za pomoc w przygotowaniu spotkania kwietniowego poświęconego kolejom.
31 maja 2009 r. (niedziela), godz. 11.00
„Zwiedzanie fortyfikacji Ochoty”
zbiórka koło kapliczki na skrzyżowaniu
ulic Żwirki i Wigury z Racławicką

22.V

STREFA OTWARTA
„Radość z Dźwięku” – muzyczne warsztaty integracyjne
DK „Rakowiec”, ul Wiślicka 8
godz. 10.00-14.00, wstęp na podstawie zgłoszeń

22.V
25.V

DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Pan Soczewka” i inne wiersze Jana Brzechwy
OKO, ul. Grójecka 75, godz.11.00, wstęp 10 zł od dziecka
informacje i zapisy: Ośrodek Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, tel. (0 22) 822 48 70

23.V

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Do Ciebie Mamo” – koncert z okazji Dnia Matki z udziałem:
Danuty Błażejczyk, Karoliny Błażejczyk, Wojciecha Paszkowskiego,
Krzysztofa Jaszczaka oraz uczniów Studia Wokalnego im. Jerzego
Wasowskiego z OKO
kościół Zwiastowania Pańskiego przy ul. Gorlickiej 5/7
godz. 19.30, wstęp wolny

23.V

GÓRALE W WARSZAWIE, czyli POSIADY NA OCHOCIE
„Ze strojem podhalańskim przez wieki”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 16.00, wstęp wolny

23.V

FOTOGRAFICZNE SAFARI – WIOSNA
wiosenna edycja fotograficznego, rodzinnego spaceru po Rakowcu
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny
więcej informacji: www.rakowiec.art.pl

24.V

KAWIARNIA MAM OCHOTĘ
Jam Session – otwarte muzykowanie
kawiarnia w OKO, ul. Grójecka 75, godz. 20.00, wstęp wolny

25.V

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA NA OCHOCIE
Ochota, godz. 16.00-19.00, wstęp wolny, szczegóły na stronie 11

29.V
29.V

ARTYSTYCZNE OSTATKI NA RADOMSKIEJ
plenerowe spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków, podsumowujące
rok kulturalno-edukacyjny 2008/2009 w placówce
Ogrody Centrum Artystycznego „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny

Zapraszam na majowe spotkanie, które – podobnie jak dwa lata
temu – będzie poświęcone fortyfikacjom na terenie naszej dzielnicy. Tym razem zapraszam na spacer. Przewodnikiem wycieczki będzie wybitny znawca tematu, pan Stefan Fuglewicz z Towarzystwa
Przyjaciół Fortyfikacji. Pierwszym i głównym miejcem w programie
będzie Punkt Oporu Rakowiec. Podstawowe zwiedzanie potrwa
ok. dwóch godzin, ale dla chętnych i wytrwałych będzie jeszcze
dodatkowa trasa. Istnieje możliwość podjechania kawałek autobusem, więc proszę zabrać bilet miesięczny lub jednorazowy.
Gabriela Gab

MATURA OCHOCKA
Miłośników Ochoty zapraszamy do udziału w wielkim egzaminie
wiedzy o naszej dzielnicy. Egzamin będzie trwał dwie godziny i składał się z 60 pytań testowych z dziedziny historii, architektury i ciekawostek związanych z naszą dzielnicą. Członkowie jury: Jarosław
Zieliński, Sylwia Chutnik i Gabriela Gab. Uroczysty finał odbędzie się
podczas czerwcowego festynu na Szczęśliwicach.
Udział w egzaminie może wziąć każda pełnoletnia osoba, która do
15 maja 2009 wpisze się na listę egzaminacyjną w Centrum Artystycznym „Radomska 13”. Szczegółowy regulamin konkursu i lista
polecanych lektur dostępne na życzenie w sekretariacie Centrum
Artystycznego „Radomska 13”.
koordynator projektu: Gabriela Gab, e-mail: gabriela.gab@oko.com.pl
30 maja 2009 r. (sobota), godz. 10.00
„Matura Ochocka”
sala EAT w Centrum Artystycznym „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
zapisy: osobiście lub tel. (0 22) 823 37 56
udział bezpłatny; prosimy zabrać ze sobą
dokument potwierdzający tożsamość

KRAN SZTUKI
DK „Rakowiec” postanowił skolonizować „ziemię niczyją”, jaka roztacza się po drugiej stronie ulicy Grójeckiej w Parku Szczęśliwickim.
Forpocztą całego planu ucywilizowania tych zamorskich terenów
będzie ekspedycja zaprzyjaźnionych artystów, którzy w ramach festynu organizowanego przez Centrum Artystyczne „Radomska 13”
wystąpią z imprezą towarzyszącą pod nazwą „Kran Sztuki”. W czasie imprezy będzie można zanurzyć się w ciepłej kąpieli estetycznych
wrażeń, podglądając artystów w czasie pracy nad ich dziełami.
Na miejscu będą tworzone i wystawiane malowidła, rzeźby, biżuteria i inne precjoza oryginalnej myśli twórczej. Kto woli zimny prysznic
natknie się – między innymi – na performerów chodzących na linie
do góry nogami oraz muzyków kanalizacyjnych. Ale tak naprawdę
prawdziwą atmosferę festynu stworzą tubylcy wspomnianych Dziewiczych Szczęśliwych terenów, których w imieniu organizatorów i artystów serdecznie zapraszamy.

MATURA OCHOCKA
egzamin wiedzy o Ochocie
sala EAT w Centrum Artystycznym „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
zapisy: osobiście lub tel. (0 22) 823 37 56; udział bezpłatny;
prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

30.V

VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
„Decoupage – Złocenia”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 12.00,
zapisy: tel. (0 22) 823 37 56, radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona; koszt warsztatów: 40 zł

30.V

KAŁAMARNICA OLBRZYMIA
happening plastyczny z okazji Dnia Dziecka
plac Narutowicza, godz. 12.00-16.00 wstęp wolny

31.V

Janusz Zadurowicz

OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Zwiedzanie fortyfikacji Ochoty”
godz. 11.00, zbiórka koło kapliczki na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury z Racławicką

31.V

10 maja 2009 r. (niedziela), godz. 12.30
„Kran Sztuki”
Park Szczęśliwicki
wstęp wolny
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wspomnienia

Wracam na Ochotę (49)

Małgorzata
Baranowska

O

glądając „Milionerów” zrozumiałam, jak wiele wyrazów, wszystkim
jeszcze niedawno znanych, zanikło. Takie naturalne, zwłaszcza w Warszawie, słowo „suterena” okazuje się wyrazem
obcym dla uczestników quizu. A przecież
w starszych domach było tych suteren, obok
zwykłych piwnic, bardzo dużo. Przed wojną
mieszkali w nich tak zwani biedni ludzie,
często stróże. Po wojnie pozostało mnóstwo
budynków, które miały prawie wyłącznie
sutereny, albo sutereny i pierwsze piętro, bo
reszta była zburzona. Ich okna znajdowały
się tuż nad chodnikiem i z niektórych wystawały nawet kominki żeliwnych piecyków
zwanych kozami. Dla dzisiejszego uczestnika
„Milionerów” równie tajemnicza wydaje się
suterena znajdująca się w kamienicy najniżej,
jak i mansarda, która znajdowała się najwyżej. Ta zagadkowa mansarda to mieszkanie
na poddaszu, pod stromym dachem. Nazywana też była facjatką.

Chodniki wykładane były płytami chodnikowymi. Nikt nie słyszał o kostce Bauma. Wzdłuż chodników ciągnęły się kiedyś
rynsztoki, obowiązkowo pobielane wapnem,
chociaż pamiętam z dzieciństwa, że wtedy
już się rynsztoków nie bieliło, bo należały po
prostu do jezdni. Płynęła nimi deszczówka,
a nie nieczystości, z powodu których bielenie
wapnem stanowiło też zabieg higieniczny.
Jeszcze, gdy moja mama chodziła na Radomską do gimnazjum, nieskanalizowaną
Słupecką rynsztokami płynęło wszystko to,
co dziś kryje się w kanałach. Dziwne, że niektórzy nie wiedzą już, co to rynsztoki, mimo
że istnieje powiedzenie „stoczyć się do rynsztoka”, co znaczy nisko upaść moralnie. Ale
być może i to powiedzenie jest już niezrozumiałe. Na wulgarne wyrażenie nie mówi się
teraz „rynsztokowe wyrażenie” czy „język
jak z rynsztoka”. I oczywiście nikt się już
w nieistniejącym rynsztoku nie bawi,
a przecież dzieci w czasie deszczu puszczały
w nich kiedyś łódki z patyków.
Druga strona placu Narutowicza była od
razu skanalizowana, ale, o ile pamiętam, zwyczajowo ulice zaopatrywano jeszcze w rynsz-

Krzysztof Trawkowski

Niepokorny poeta
– człowiek niezwykły
Poetów jest dużo
ludzi nie tak wiele

K

iedy go chowano w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach
nad jego grobem zagrała cygańska skrzypaczka. Nasz bohater mawiał:
„Przede wszystkim jestem poetą, właściwie wyłącznie, cała reszta jest dodatkiem, ważnym, ale dodatkiem”. Mimo
tym zapewnieniom, dzięki środkom
masowego przekazu, będzie zawsze kojarzył się z takimi przebojami jak: „Jadą
wozy kolorowe taborami”, „Furman” czy
„Woziwoda”. Ficowski nie lubił, jak podkreślano wyłącznie romskie wątki jego
biografii, ale to dzięki niemu ukazał się
pierwszy w Polsce zbiór poezji cygańskiej poetki Bronisławy Wajs-Papuszy,
a także dwa etnograficzne dzieła: „Cyganie na polskich drogach” i „Cyganie
w Polsce”.
W książce „Dobrodziejstwo inwentarza”
w rozdziale „Telefon w żałobie” jej autor
Jerzy Ficowski wspomina, że „numer (telefonu) z dzieciństwa przy ul. Filtrowej 47
w Warszawie znam na oślep: 8-31-09”.
Pod tym numerem mieszkał do roku 1940.
Urodził się w stolicy (04.09.1924) jako syn
Tadeusza Ficowskiego, prawnika, i Haliny
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ze Średnickich, urzędniczki. Również pod
tym adresem mieszkała jego siostra Krystyna, późniejsza z męża Niemiatowska.
Od 1937 roku uczęszczał do Gimnazjum
im. S. Staszica przy ulicy Noakowskiego,
a potem do Gimnazjum im. J. Zamojskiego
przy ulicy Smolnej. W 1943 roku był więziony na Pawiaku. W powstaniu warszawskim
walczył w pułku „Baszta” na Mokotowie
(odznaczony Krzyżem Walecznych). Po 1945
roku wrócił do kraju i zamieszkał początkowo we Włochach, a później na Żoliborzu.
W latach 1946-1950 studiował na UW filozofię i socjologię. Debiutował w 1946
roku wierszem „Ptakom niebieskim”
w piśmie „Dziś i Jutro”. Pierwszym natomiast tomikiem poezji byli „Ołowiani
żołnierze”. W sumie wydał około czternastu tytułów poetyckich, m.in. „Odczytanie
popiołów”, „Wszystko to czego nie wiem”,
„Początki dla wskazujących zegarów”,
„Zawczas z poniewczasem”. W oparciu
o wątki cygańskie napisał tom bajek dla
dzieci „Gałązka z drzewa słońca”. O swojej
twórczości Ficowski mówił, że wydaje mu
się, iż „… wydeptał w poezji jakieś własne
ścieżki, po których nikt ze mną nie chodził”.
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toki. Jezdnie brukowane były przeważnie
dość dużymi polnymi kamieniami, zwanymi „kocimi łbami”. Kopyta koni ciągnących
wozy albo dorożki wydawały na nich charakterystyczne dźwięki. Tam też znajdowały
pożywienie chmary wróbli, które szukały
w końskich odchodach pozostałości owsa.
Po tych kocich łbach nie było specjalnie
łatwo chodzić, a że Warszawa tradycyjnie
obfitowała w kałuże i błoto, a ludzie mieli
mniej par butów niż dzisiaj, nosiło się nieznane teraz kalosze. Były to mianowicie
kalosze pasujące na buty, zasłaniające je
i zapinane na guziczki. Były damskie kalosze do kostek, na trochę wyższe obcasy albo
męskie niskie ochraniacze na buty.
W tych dawnych czasach (powojennych)
królował jeszcze kauczuk. Istniały po prostu różne rodzaje gumy i podgumowanych tkanin, bo nikomu się jeszcze nie śniło
o plastiku. Ciekawe, że te różne konstrukcje
i przedmioty wychodzą z użycia, wydawałoby się, całkiem niezauważalnie. Pewnego
dnia spojrzymy, a z całej masy różnego rodzaju stalówek nie zostanie ani jedna, a obsadki także się gdzieś zawieruszą
Przez pięć lat miał zakaz publikowania,
gdyż podpisał w 1975 roku „List 59” przeciwko zmianom w konstytucji.
We wstępie do swojej książki „W Sierocińcu Świata. Rzecz o Witoldzie Wojtkiewiczu”, Ficowski wymienia trzech polskich
twórców dwudziestowiecznych, którzy
byli dla niego najważniejsi. „Są to: Bolesław
Leśmian – poeta, Bruno Schulz – pisarz
i Witold Wojtkiewicz – malarz. Trzech Magów. Samoswoi, bez podobieństwa rodzinnego do przodków w sztuce, bez kontynuatorów. Jedyni w swoim rodzaju, samotni
i niepowtarzalni tak, jak się to tylko największym zdarza”. Sejneński Ośrodek Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów przyznał mu
w 1999 roku tytuł Człowieka Pogranicza za
krzewienie idei tolerancji.
Jednak największym osiągnięciem Ficowskiego jest jego książka „Rejony wielkiej herezji”, która stanowi kompendium
wiedzy o autorze „Sklepów cynamonowych”, „Sanatorium pod Klepsydrą” –
Brunonie Schulzu.
Oprócz drukowanego w tym numerze
Ochotnika wiersza „Kirá” o Filtrowej 47
jest jeszcze jedna wzmianka o tym adresie –
w wierszu „Zaległość” w tomiku „Zawczas z poniewczasem”. Ten wspaniały
człowiek, zajmował się również „egzotycznymi mieszkańcami mazowieckich nocy”,
tubylcami „zmierzchów i ciemności, w których ich bajeczne kolory są przecież niewidzialne”. Fascynowały go Zmierzchnica
Trupia Główka, Zmrocznik Gładysz, Fruczak Gołąbek, czy Znikomek Śnigrobek
lub Przeziernik Zasmutek

Ochotnik/Ochota
Drodzy Czytelnicy,
cztery lata temu, w maju 2005 roku, Joanna Rolińska napisała: „Oddajemy dzisiaj
w Państwa ręce pierwszy numer »Ochotnika« – pisma, które jest skierowane do każdego, kto czuje się związany z tą dzielnicą Warszawy. [...] 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.”
I tak wędrujemy z Państwem już przez 50 numerów naszego pisma, poznając historię i kulturę Ochoty oraz wybitne postacie mieszkające w naszej dzielnicy, stając
się stałym elementem w życiu Ochotczan (i nie tylko). Cieszy nas niezmiernie, że
są wśród Państwa Czytelnicy, którzy posiadają w swych zbiorach wszystkie numery
„Ochotnika”, cieszą nas telefony z powtarzającym się, jak echo pytaniem: „Czy jest
już nowy »Ochotnik«?”, cieszą nas uwagi Czytelników, ich propozycje poruszenia
pewnych tematów na łamach pisma czy opublikowania wspomnień. Cieszy nas
to, ponieważ takim pismem zawsze chcieliśmy być: otwartym na Czytelnika i przez
niego po części współtworzonym. Jest to bowiem wielka wartość „Ochotnika” – pisma Ośrodka Kultury Ochoty, który nie tylko przywołuje historię naszej dzielnicy, niezwykłych ludzi z przeszłości, ale także stanowi zapis wydarzeń, inicjatyw, propozycji
– wszystkiego, co składa się na życie kulturalne Ochoty.
Mamy nadzieję, że ta kulturalno-historyczna przygoda jest dla Państwa – tak jak dla
nas – wciąż ekscytująca, i że chcieliby ją Państwo nadal wraz z nami kontynuować,
tym bardziej, że planujemy wprowadzenie kilku nowych szlaków. W przyszłości będziemy zastanawiać się, w jakim kierunku powinna rozwijać się architektura i kultura
na Ochocie, postaramy przyjrzeć się uważniej także tzw. małej architekturze, często
niewidocznej, bo zaniedbanej. Mamy ambicję uczynienia naszej dzielnicy ciekawszą
i piękniejszą, dlatego obiecujemy, że będziemy się starali odnotowywać wszelkie godne uwagi inicjatywy kulturalne i sami będziemy z takimi inicjatywami do Państwa wychodzić, by Ochota stała się bardziej przyjazna. „Wieczność przed nami i wieczność
za nami, a dla nas chwila między wiecznościami.” – pisał Jan Izydor Sztaudynger.
Starajmy się twórczo wykorzystać tę chwilę!
Czego sobie i drogim Czytelnikom życzy,
Redakcja „Ochotnika”
D
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Kirá
Siostrze i domowi naszego dzieciństwa

numer 47 ulica Filtrowa
niebo się nie śpieszyło
żadną chmurą
najwyżej ptakiem
najniżej chrabąszczem
czy awionetką jak on
dwupłatową
co sfruwała z klangorem
do gniazda lotniska
noszę ten adres
tatuaż pamięci
byłbym zapomniał
o dziecku co cichaczem
zgasło w moich rękach
w moich oczach we mnie
ono tam mieszka
księżyc pachnący
jaśmin we wszystkich kwadrach
hurmem niósł się w okna
w miejskim ogródku
na przedmieściu życia
gdzie ojciec nam zasiewał
proch swej ukrainy
o czary oczeretów
o porohów poro
o bodiaki szczepione
warszawskim latarniom
mijał tamtędy czasem
z koszem wiklinowym
przekupień raków
i śpiewał na wspak
kirá – kirá – kirá – kiraaa

Warszawska Galeria Ekslibrisu
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
serdecznie zaprasza na wystawę miedziorytów

Wojciecha Jakubowskiego
6 maja 2009 r. (środa), godz. 17.00
siedziba Wypożyczalni nr 75, ul. Grójecka 109
Wojciech Jakubowski jest jednym z najwybitniejszych miedziorytników tworzących ekslibrisy. Zainicjował
i współtworzył wszystkie kolejne edycje Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.
Jest mistrzem sztuki graficznej na skalę światową i wielkim propagatorem ekslibrisu, wznosząc tę małą formę
graficzną na szczyty artystycznego kunsztu.

Wystawę można zwiedzać do końca czerwca 2009 r.

OCHOTNIK
Miesięcznik OCHOTNIK
Wydawca: Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, www.oko.com.pl
Adres: ul. Grójecka 75, 02-094 Warszawa, tel. (0 22) 668 70 38, ochotnik.red@oko.com.pl
Redakcja: Anna Napiontkówna (redaktor naczelna), Joanna Rolińska (koordynator części
historycznej) Korekta: Anna Pasznik Studio graficzne: Dorota Gnat Okładka: Mariola Chilarska Druk: Drukarnia ART Kazimierz Jannasz, Warszawa 2009, ISSN 1734 - 5510 wszelkie
prawa zastrzeżone Copyright © 2005 Ośrodek Kultury Ochoty

50/2009 OCHOTNIK

gramoliły się tyłem
jakby próbowały
nie wychodząc z koszyka
wycofać się z siebie
Jeszcze jest ta ulica
nie znam tej ulicy
i horyzontem przecięty
świt kosmaty od chmur
jak pies przejechany
na tramwajowym torowisku
zrywa ją ze snu skowyt
radiowozów MO
i pianie karetek reanimacyjnych
więc budzę się gdzie indziej
adresat nieznany
wstaję idę wstecz
przez jary oczerety
dwakroć pogrzebane
kirá – kirá – kirá – kiraaa
coraz dalej w jaśmin
w czystą biel
niedosłowia
Jerzy Ficowski
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wywiad miesiąca

„Postanowiłem zrobić wszystko, żeby to wydać.”
– rozmowa z Przemysławem Cieślakiem*, wydawcą i antykwariuszem
Jest Pan wydawcą i agentem literackim
spuścizny Władysława Zambrzyckiego.
Jak się zaczęła Pana przygoda z twórczością tego trochę zapomnianego dziś
autora?
Jako młody chłopak zaczytywałem się „Pamiętnikiem Filipka”, którego wyszperałem na
półkach z książkami u mojej babci. Po latach,
gdy prowadziłem własny antykwariat, trafiła
do mnie, zupełnie przypadkiem, pani Maria Pazderska, siostrzenica Zambrzyckiego,
85 letnia dziś pani. Opowiedziała, że ma nie
drukowany rękopis pisarza, powieść „W oficynie Elerta”. Postanowiłem zrobić wszystko,
żeby to wydać. I tak zaczęła się moja przygoda z Zambrzyckim, która trwa już trzy lata
i dzięki której udało mi się poznać wielu wspaniałych ludzi. Po „Oficynie Elerta” wydałem
„Kwaterę bożych pomyleńców”, następna
będzie „Nasza Pani Radosna” i kolejne tytuły.
Problem tylko w tym, że książki Zambrzyckiego nie są dla wszystkich…
No właśnie, a dla kogo one są?
Dla bardzo specyficznego gatunku ludzi,
których jest dzisiaj coraz mniej, a których
nazywam na swój prywatny użytek: Zambrzycczycy. To chyba gatunek trochę już
wymierający… Dałem kiedyś w antykwariacie jednej dziewczynie „Kwaterę” do
przeczytania. Przejrzała i powiedziała:
„Ale to takie zacne…”. Pomyślałem: „Jakbyś przeżyła rewolucję bolszewicką, jakbyś
potem musiała ukrywać się przez dłuższy
czas po 1945 r. z powodów politycznych,
jakbyś straciła w młodości jedno oko, to
wtedy moglibyśmy pogadać, czy udałoby
ci się zachować w duszy taką zacność”.
I to jest właśnie wabik, który mnie uwiódł
w Zambrzyckim i który uwodzi innych – cudowny dystans do świata, spokój, życzliwy
spokój. Zambrzycki potrafił być złośliwy,
umiał dociąć, ale jednocześnie zachowywał
wspaniały spokój ducha, który emanuje
z jego książek. Jeden z moich przyjaciół
opowiadał, że po raz pierwszy czytał
„Kwaterę” w marcu 1968 roku i że wtedy ta
lektura była dla niego wspaniałym azylem
przed tym, co działo się wokół.
Wróćmy do początków Pana pracy nad
Zambrzyckim i do „Oficyny Elerta”, która dzięki Panu ujrzała światło dzienne.
Jak Pan ocenia tę książkę na tle innych
powieści pisarza?
W latach, w których Zambrzycki ją pisał
była wyjątkowo niecenzuralna, antyrosyjska. Dlatego przeleżała się w szufladzie aż
tyle lat. W porównaniu z innymi jego książkami posiada pewne wady i słabostki stylu. Ale wie pani… Zambrzycki głównie był
dziennikarzem, bardziej dbał o to, co chce
powiedzieć, niż jak. Ale jego książki dają
czytelnikowi ogromną frajdę, radość czyta-
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nia. Gdybym miał wybierać „Oficynę Elerta” czy stos innych książek z literatury pięknej – wybrałbym „Oficynę”, bez wahania.
Czy Zambrzycki interesuje Pana również jako człowiek?
Oczywiście. To był ostatni reprezentant
kultury francuskiej, dwujęzyczny, szkołę
średnią i studia wyższe ukończył w Belgii,
mówił po francusku po przyjeździe do kraju
pewnie lepiej niż po polsku.
Mówi się o „Kwaterze”, że to ostatni obraz inteligencji warszawskiej…
Dla mnie to przesadzona teza, bo ci inteligenci nie byli aż tak delikatni, aż tak wysublimowani, natężenie dobroci w „Kwaterze” jest dziełem Zambrzyckiego, to jest jego
świat. To tak dobrze brzmi: „podzwonne
inteligencji polskiej”, ale to nieprawda, bo ta
inteligencja przetrwała, choć w dużej mierze
stłamszona, schowana gdzieś po kątach.
To jest raczej podzwonne dla pewnego
rodzaju kultury, sposobu bycia, umiejętności rozmowy.
Tak, on portretował po prostu ludzi kulturalnych. Opisywał duchowo emocjonalny
aspekt inteligencji, nie intelektualny. Chodzi
o styl i sposób bycia, rozmowy, sposób odnoszenia się do siebie, rozwiązywania konfliktów, przecież jego bohaterowie też potrafią
być złośliwi wobec siebie, tylko to jest innego rodzaju złośliwość, złośliwość zabawna
i zarazem życzliwa. I dlatego Zambrzyckiego
zawsze będzie czytał pewien krąg odbiorców
nastrojonych na podobną nutę emocjonalną.
Chcąc przybliżyć trochę Czytelnikom
klimat prozy Zambrzyckiego, proszę
powiedzieć z jaką literaturą porównałby Pan jego twórczość?
Trochę z Tyrmandem, trochę z Dołegą-Mostowiczem. Tradycja literacka, z której Zambrzycki się wywodzi to oczywiście wielka
literatura francuska i angielska, czyli „Klub
Pickwicka”, całe oświecenie francuskie,
twórczość Anatola France’a: „Gospoda Pod
Królową Gęsią Nóżką” oraz „Poglądy księdza Hieronima Coignarda”, Diderot i „Kubuś Fatalista”. Ze współczesnych pisarzy
nie przychodzi mi do głowy nikt poza pisarzami z międzywojnia.
Mówi się również o Zambrzyckim, że
był prekursorem Wiecha...
Może nie prekursorem, on po prostu był
„przed” Wiechem. Zambrzycki przed wojną zaczynał w prasie warszawskiej od pisania krótkich sprawozdań z sal sądowych.
W 1929 r. wydał za namową Wańkowicza
swój pierwszy tom humoresek i wśród
nich jest kilka nowelek, które można by
nazwać prekursorskimi w stosunku do
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Wiecha. Ale Wiech był świetny językowo,
a Zambrzycki skupiał się na opisywaniu
historii. Oni się zresztą znali, Wiech o nim
napisał bardzo ciepło w swoich wspomnieniach „Piąte przez dziesiąte”. Trzeba wiedzieć, że Zambrzycki urodził się w Radomiu, ale za swoje miasto wybrał Warszawę
i jak każdy neofita był bardziej warszawski od rdzennego warszawiaka. Szykując
do druku „Kwaterę bożych pomyleńców”
znalazłem pewną niekonsekwencję – obecny plac Powstańców Warszawy był kilka
razy opisywany przez niego jako plac Napoleona, a kilka razy jako plac Warecki. Plac
Powstańców Warszawy był rzeczywiście
placem Wareckim przez cały XIX wiek aż do
1921 roku, ale podczas wojny i powstania
w świadomości mieszkańców już dawno
funkcjonował jako plac Napoleona. Tak też
ujednoliciłem go w druku. Wspaniałą powieścią warszawską jest również „Pamiętnik
Filipka”, za którą Zambrzycki dostał nagrodę literacką miasta stołecznego Warszawy
w roku 1956.
W okresie międzywojennym Zambrzycki był mieszkańcem Ochoty.
To były lata 30. Mieszkał przy Filtrowej 30,
razem z całym babińcem – mamą, siostrami, kuzynkami. To był złoty okres w jego
życiu, utrzymywał całą rodzinę, świetnie
się rozwijało pismo, które współprowadził,
„Merkuriusz Ordynaryjny”. Kolejny taki
dobry czas dla Zambrzyckiego nastąpił
dopiero po październiku 1956. Pracował
wtedy w „Ekspresie Wieczornym”, znał
się z Tyrmandem. Bardzo ciepło pisali
o nim wtedy m.in. Jan Józef Lipski, Jarosław
Iwaszkiewicz, Maria Dąbrowska. Ale to
drugie „pięć minut” trwało bardzo krótko.
Dlaczego Zambrzycki przez lata był tak
zapomniany?
Po pierwsze dlatego, że nie był w ogóle
wznawiany. Ale on jest znany!
Może nie istnieje w świadomości polonistyczno-naukowej, ale istnieje w bibliotekach rodzinnych, które dziedziczy się po
babci. Tworzy się teraz taki mały krąg Zambrzycczyków, zwolenników jego prozy.
Tworzy się również powoli mała strona
internetowa dzięki inicjatywie pani Pazderskiej. Zostanie przywrócone do życia
państewko Moresnet…
rozmawiała
Joanna Rolińska
* Przemysław Cieślak w latach 1978–1981 był
współpracownikiem KSS „KOR”, w latach
1979-1986 współtworzył podziemne wydawnictwo NOW-a. W 2008 roku został odznaczony
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 1999 roku jest właścicielem firmy Antykwariat Książek Wydawnictwo.

CZYTELNIA

Ochota

Dziś próżno szukać powieści Władysława
Zambrzyckiego (1891-1962) na księgarskich
półkach. Miłośnicy jego prozy wiedzą, że
znaleźć je można czasem w warszawskich
antykwariatach albo na stronie internetowej www.cytat.pl, którą założył i prowadzi
wydawca i agent literacki twórczości Zambrzyckiego, Przemysław Cieślak. Dzięki jego staraniom ukazała się w 2007 roku
nigdy wcześniej nie wydana powieść
„W oficynie Elerta. Luźne zapiski księgarskie z roku 1650”. „Oficyna Elerta mieściła
się przy ul. Świętojańskiej naprzeciw fary”
– jak głosi odautorski przypis, a Piotr Elert
był nadwornym drukarzem królewskim,
skrzypkiem i kompozytorem. Zambrzycki

opisał w „Oficynie” Rzeczpospolitą chylącą
się ku upadkowi, czas, kiedy do Warszawy przybywa poselstwo carskie, zderzają
się dwie kultury – europejska i azjatycka.
Książka powstała w połowie XX wieku,
ale cenzura nie zezwoliła na jej wydanie.
Drugą pozycją przygotowaną do druku
przez Cieślaka była świetna „Kwatera bożych pomyleńców”, która w 2008 ukazała
się po raz pierwszy w wersji nieocenzurowanej. Kwatera to opowieść o czterech ponad pięćdziesięcioletnich panach, którzy
dni powstania warszawskiego spędzają
w mieszkaniu jednego z nich przy ulicy Żurawiej. Ustanawiając „zakaz poruszania tematów przygnębiających” wspominają lata
swojej młodości, a trzeba przyznać, że mają
co wspominać. „Kwatera”, będąc opisem
odchodzącego przedwojennego świata, jest
jednocześnie bardzo rzetelnym i szczegółowym sprawozdaniem z życia w powstańczej Warszawie, sprawozdaniem pisanym
z rzadkiej perspektywy – cywila, obserwatora: „Przez pierwszą dekadę powstania pani Sokołowska wędrowała każdego
ranka na Hożą dziewiętnaście do cukierni
Paciorkowskiego, gdzie wypiekano chleb.
Po długim oczekiwaniu w kolejce przynosiła jeden bochenek, nigdy więcej, a czasem
nic nie przynosiła. [...] Po dziesięciu dniach

zabrakło mąki. Odtąd cukiernia przyjmowała zamówienia na chleb, ale trzeba było
dostarczyć własną mąkę. Nikt przy tym nie
wiedział, czy wypiek nastąpi w przewidywanym terminie. Handel był uproszczony,
za kilo mąki – kilo chleba. Na tę wymianę
pani Sokołowska nie mogła się zgodzić, żal
jej było mąki. Zniechęcona coraz większym
brakiem pieczywa i wzrastającymi trudnościami, zbuntowała się i rzekła do pana
Wincentego, że idzie z workiem na Grzybów. Powstańcy zdobyli browar Haberbuscha darmo rozdają jęczmień.”
Oczekując na kolejne wznowienia książek
tego zapomnianego dziś autora, zaglądajmy na stronę www.cytat.pl i czytajmy
Zambrzyckiego.
JR

Władysław Zambrzycki

... MAM OCHOTĘ

– z Anną Wośko i Barbarą Bednarz rozmawia Iza Puk
Obie nas można spotkać we wszystkich
naszych kawiarniach, które nie tylko nadzorujemy, ale także w nich pracujemy, aby
utrzymać kontakt z naszymi gośćmi. Możemy się pochwalić licznym gronem stałych
gości, którzy wchodząc do To Lubię czy Bily’ego Konicka z uśmiechem proszą o „to,
co zwykle”. To dla nas największa radość.
Mamy nadzieję, że nasza najnowsza kawiarnia, przy Grójeckiej 75 – ... mam Ochotę, też znajdzie swoich stałych gości.

Najpierw na kawiarnianej mapie Warszawy pojawiło się To lubię, jakieś pół roku
temu zagadkowo-swojski Bily Konicek...
opowiedzcie, jak to się zaczęło?
Pierwszą naszą kawiarnię To lubię otworzyłyśmy na ul. Freta 10 na Nowym Mieście i wspólnie od 5 lat ją prowadzimy. Idea
otworzenia własnej kawiarni zrodziła się
z marzeń o miłym, małym miejscu, gdzie nasi
goście będą mogli skosztować wszystkiego,
co same lubimy najbardziej: domowych ciast,
ciasteczek, pysznej kawy, herbaty i czekolady.
Ta nazwa stała się więc filozofią naszej małej
firmy, z czasem powiększonej o pracownię
cukierniczą i drugą kawiarnię Bily Konicek,
którą w grudniu zaczęłyśmy prowadzić dla
Państwowego Muzeum Etnograficznego.

Dlaczego wybrałyście Ochotę jako kolejny przystanek na mapie Waszej działalności gastronomiczno-kulturalnej?
To Lubię jest bardzo małym miejscem,
w którym nie ma możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności kulturalnej.
Marzyłyśmy, by otworzyć kawiarnię, która byłaby większa i miała przestrzeń do
działań artystycznych, koncertów, wernisaży, projekcji filmów. Ośrodek Kultury
Ochoty wydał nam się miejscem idealnym,
z ogromnym potencjałem artystycznym
i niewykorzystanym potencjałem kawiarnianym. Myślimy, że to będzie bardzo
dobry mariaż naszych doświadczeń z doświadczeniami pracowników Ośrodka.
A do tego na Ochocie bardzo brakuje kawiarni, tak więc mamy nadzieję, że wypełnimy tę lukę i mieszkańcy Ochoty uznają
to miejsce za swoje.
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Czego mieszkańcy Ochoty mogą się
spodziewać po klubokawiarni ... mam
Ochotę?
Przede wszystkim w ... mam Ochotę będzie można uraczyć się kulinarnie: zjeść
nasze ciasta i ciasteczka – to nasza specjalność! Będzie wyśmienita kawa i duży
wybór herbat. Można będzie u nas zjeść
lekkie śniadanko, wpaść na lunchową
przekąskę, a wieczorem wypić lampkę
wina (ale to za chwilę). Jeśli zaś mowa
o smakowaniu rarytasów z innych, niż
gastronomiczna, dziedzin to w ... mam
Ochotę działa bezprzewodowy Internet (szczególnie zapraszamy wszystkich, którzy lubią pracować na mieście)
oraz będziemy ściśle współpracować
z Ośrodkiem Kultury Ochoty, organizując
w naszej kawiarni kameralne koncerty.
A wszystkie mamy zapraszamy na warsztaty plastyczne dla dzieci, czytanki i slajdowiska. Słowem – będzie się działo!
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sylwetka miesiąca

„CIEKAWIE TO TU BYŁO PRZED WOJNĄ...”
– z... „Pomnikiem Lotnika” rozmawia Gabriela Gab

Cieszę się, że zechciał Pan ze mną chwilę
porozmawiać.
Z natury jestem raczej małomówny, ale
wyjątkowo zdecydowałem się zabrać głos
i poruszyć kwestię mojej nazwy. Właściwie
to jestem „Pomnikiem Lotników”, choć
większość od lat mówi o mnie „Pomnik
Lotnika”. Niech mówią jak chcą, byleby pamiętali, że ufundowano mnie ku czci polskich lotników, którzy walczyli za Polskę
na frontach I wojny światowej.
A wie Pan, jak niektórzy żartobliwie Pana
nazywają?
O tak! Chodzi pani zapewne o „Pomnik
Rydza Śmigłego” – bo chłop, jak rydz
i trzyma śmigło. Zabawne. Nawet mi to pochlebia. Mają ci studenci fantazję, bo to od
nich najczęściej słyszę, gdy przejeżdżają obok
w autobusie. Gorzej, że mówią „na żwirkach”.
Wtedy robi mi się przykro, bo podejrzewam,
że niewielu mieszkańców Ochoty dokładnie
wie, kim byli Franciszek Żwirko i Stanisław
Wigura, który z nich był konstruktorem lotniczym, a który pilotem i czym się wsławili.
Gdzie Panu się bardziej podobało, na Wawelskiej czy na placu Unii Lubelskiej?
Bardzo miło mi się mieszka na Ochocie. To
taka kulturalna dzielnica. Obecna lokalizacja jest logicznie uzasadniona. Patrzę w kierunku lotniska na aleję Żwirki i Wigury. Ale,
gdy pan Wittig mnie projektował, to tu była
wiocha. Wprawdzie na Polu Mokotowskim
funkcjonowało lotnisko, które w połowie lat
30. przeniosło się na Okęcie, ale plac Unii
Lubelskiej był wtedy zdecydowanie bardziej
prestiżową lokalizacją. Dziś podoba mi się
moje położenie, mam więcej przestrzeni.
A Pana niepokoi?
Chce pani posłuchać zrzędzenia starego pomnika? Martwią mnie różne wizje

zabudowy Pola Mokotowskiego. Może
wszechobecny w mediach kryzys trochę je
przystopuje. Nie chciałbym, aby ten piękny kawałek parku został wchłonięty przez
biurowce, hotele i apartamentowce. Rewitalizacja samego stadionu, to zupełnie co
innego. Mogłoby być ciekawie.
A co się tu dzieje ciekawego w okolicy?
Ciekawie to tu było przed wojną, ale to znam
tylko z opowieści. Na stadionie „Warszawianki” (powojennej SKRY) odbywało się
mnóstwo meczy piłkarskich, latem turnieje
tenisowe, zimą mecze hokejowe. Wybitna
polska rekordzistka olimpijska w rzucie dyskiem, Halina Konopacka przychodziła tu pograć w piłkę ręczną (mieszkała na Filtrowej).
Ta niezwykła, piękna, utalentowana i dzielna kobieta w 1939, razem z mężem Ignacym
Matuszewskim, uczestniczyła w ewakuacji
75 ton złota z Banku Polskiego. Gdy zginął
kierowca, sama poprowadziła ciężarówkę.
Na Polu Mokotowskim trenował również Janusz Kusociński. W pewnym momencie teren lotniska ogrodzono, ale nasz
medalista dostał specjalną przepustkę
i mógł biegać, gdzie lubił. To były piękne
czasy! Dziś nie byłoby coś takiego możliwe
na lotnisku, nawet gdyby sam Małysz zechciał tam trenować.
Po wojnie różnie bywało. Właścicielem
stadionu stał się Sportowy Klub RobotniczoAkademicki. Od lat nic tam się nie dzieje,
wszystko dawno zniszczone. Dobrze pamiętam jeszcze czasy, gdy SKRA tętniła życiem
nie tylko klubu sportowego. Było to też
miejsce handlu; w czasach socjalizmu wiele
ciekawych, nigdzie indziej niedostępnych
książek można było tu nabyć na giełdzie.
Latem warszawiacy chodzili tu na basen...
Jak już mówiłem, lubię studentów za
ich ułańską fantazję. W niejedną ciepłą noc

przyglądałem się, jak studenci Politechniki
– mieszkający tuż obok, w akademikach –
przychodzili sobie popływać. W dzień musieliby płacić za bilet i kąpać się z tłumami,
a po zmroku wystarczyło tylko przeskoczyć
przez płot i świat należał do nich. Proszę nie
myśleć, że to popierałem, no może trochę
patrzyłem przez palce, bo to nie byli żadni
chuligani, ot zwariowana młodość.
Ma Pan jakieś plany na przyszłość?
Żadnej przeprowadzki na razie nie planuję.
Gdybym mógł decydować, to chciałbym,
aby zbudowano szybką kolej na lotnisko.
Mógłbym też pomarzyć o ukryciu Wawelskiej czy Raszyńskiej w tunelu, znowu zrobiłoby się ciszej i spokojniej. Ale to tylko takie mrzonki starego pomnika…
Dziękuję za rozmowę.

Mecz hokejowy na stadionie „Warszawianki”
(lata 30. XX w.)

Artykuł powstał na podstawie wykładu dr Roberta Gawkowskiego podczas marcowych
Ochockich Spotkań Historycznych oraz materiałów przez niego udostępnionych.

KĄCIK UZDOLNIONYCH
Grzegorz Fedorowicz – ur. 3 stycznia 1993 w Warszawie. Od 2004 r. członek grupy
„Forma i wyobraźnia” prowadzonej przez Joannę Sułek-Malinowską. Obecnie przygotowuje się do egzaminu, kwalifikującego do Liceum Plastycznego im. Wojciecha
Gersona w Warszawie.
Wystawy i nagrody:

– wystawa poplenerowa pracowni plastycznej Ośrodka Kultury Ochoty – Galeria Wodozbiór
Łazienki Królewskie (X 2006)
– wernisaż i wystawa „Kolor i kreska” grupy „Forma i wyobraźnia” oraz młodzieży z DK Rakowiec
w Galerii RIO (VI 2008)
– wernisaż i wystawa prac z Młodzieżowego
Pleneru Plastycznego w Kamieńcu Podolskim –
projekt współpraca ze wschodem „Ochota dla
Tradycji” (X 2008)
– wystawa prac w Gimnazjum nr 81 im. Witolda
Doroszewskiego (2008)
Shine
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– I nagroda w konkursie plastycznym „Bezdomny
kot – moim przyjacielem” (2008)
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KURS BATIKU – LIPIEC 2009
małe grupy, indywidualne podejście,
opieka doświadczonej instruktorki
poniedziałki i czwartki 17.00-20.00
cena: 70 złotych miesięcznie
materiały w cenie kursu
– 3 godziny tygodniowo
zapisy: Magazyn Sztuk
ul. Filtrowa 62, lok. 230, tel. 605 366 884

Ochota/Magazyn Sztuk
KRESOWE AŻURKI (5)
Na kresach ochockich tj. na Kolonii Staszica wiosna – kwitną tulipany i hiacynty, fiołki…, a także drzewa owocowe, ale w jakimś
nieporządku: brzoskwinie wyprzedziły morele, a niezrównane czereśnie sąsiadów dopiero zaczynają zamieniać się w białe obłoki.
Tak to wygląda dziś, kilka dni po Wielkanocy,
a w maju? W maju niezmiennie (mam nadzieję) zakwitną kasztany. A gdy kwitną
kasztany, to niezmiennie w szkołach nadchodzi czas matur.
W mojej „kresowej” części Ochoty
najdłużej istniejącą szkołą średnią jest
Słowacki. Początkowo Żeńskie Gimnazjum Państwowe im. Juliusza Słowackiego w Warszawie miało swoją siedzibę nieco za granicami Ochoty, ale już
w 1932 roku wprowadziło się do nowego
i nowoczesnego gmachu przy Wawelskiej, gdzie pod różnymi szyldami trwa
do dziś.
Pierwsza reforma szkolnictwa zaczęła
się zaraz po przeprowadzce: skasowano
ośmioklasowe gimnazja i wprowadzono
gimnazja czteroklasowe oraz licea (dwuklasowe). Stopniowe wprowadzanie zmian
przekształciło humanistyczne gimnazjum
w Gimnazjum i Liceum im. Juliusza Słowackiego, z klasami humanistycznymi
i przyrodniczymi. Wiosną 1939 roku sześćdziesiąt maturzystek zdążyło uzyskać świadectwa i prawo wstępu na uczelnie. Lata
wojny nie przerwały, ale bardzo utrudniły
proces nauczania.

W końcu lutego 1945 roku rozpoczęły się
zapisy kandydatów i na początku kwietnia
zaczęły się lekcje, chociaż szkoła była zniszczona w 50%, a z wyposażenia prawie nic nie
zostało. Tym razem matury nieco się opóźniły (lipiec) i świadectwa dostali także chłopcy,
bo do Słowackiego dołączył bezdomny Staszic. I tak obok żeńskiego gimnazjum pojawiło się koedukacyjne liceum, a trzyletnia
szkoła semestralna objęła starszą „wojenną”
młodzież. Tymczasem Zjazd Oświatowy
uchwalił „jedenastolatkę” i nowe cele nauczania. Od 1 września 1948 miała je teraz
realizować Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Juliusza
Słowackiego. Dwa lata później moi rodzice
myśleli, że zostałam jej uczennicą, ale byli
w błędzie, bo już 4 września okazało się, że
zarządzeniem ministra „zwija się Państwową Szkołę… z dniem 31 lipca 1950 r.” Pojawiła się Szkoła TPD nr 7, niepaństwowa! Ale
matury były, egzaminy zdało 136 uczennic.
Słowacki oficjalnie zniknął.
Ze szkołą podstawową udało mi się nie
najlepiej, ale liceum ukończyłam państwowe: Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza
Słowackiego nr 7. Przez dwa lata miało ono
nawet ponad państwowe elementy, gdyż
było objęte eksperymentami pod patronatem UNESCO. Dla nas głównym tego przejawem było zestawienie stolików parami,
bokiem do tablicy, aby umożliwić uczniom
pracę w grupach. Ale nasza matura była już
zwyczajna, odpowiednia do epoki.
Zupełnie nowe oblicze szkoła ukazała
w latach 80., gdy powołano Szkołę Mi-

strzostwa Sportowego, a potem nadano
nazwę: Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 11 w Warszawie. Ale oprócz sukcesów
sportowych były też oczywiście matury.
Po pięciu latach nastąpił powrót do humanistycznych tradycji, a od 2006 znów
istnieje VII Liceum Ogólnokształcące
im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
a wraz z nim – maj i matury.
Z Liceum Słowackiego kojarzą mi się
jeszcze dwa niezmienniki: dawna dyrektorka Helena Kasperowiczowa, która od
początku (1922) aż do dymisji (1955), prowadziła szkołę pewną ręką przez trudne
czasy oraz pracująca w niej 50 lat, znana
tylu pokoleniom uczniów pani Franusiowa, czasem groźna, ale tak naprawdę bardzo życzliwa. Tu na zdjęciu – w otoczeniu
maturzystek i ich matek, w dawnych czasach, gdy po maturze był bal.
Anna Żurek

16 MAJA – NOC MUZEÓW
WYSTAWA
ARTYSTÓW ZMAGAZYNOWANYCH
– wernisaż, godz. 19.30
Wystawa prac artystów skupionych
wokół Magazynu Sztuk (Agnieszka
Biardzka, Joanna Sułek-Malinowska,
Katarzyna Saniewska-Popiołek, Marta
Rutkowska, Aleksander Laszenko, Marcin Malitka, Jacek Malinowski, Marek
Ejsmond-Ślusarczyk, Tomek Staszewski),
prezentująca ich dorobek malarski
i fotograficzny z ostatniego roku, a także dorobek pracowni plastycznych na
warszawskiej Ochocie. Każdy z twórców
przedstawi prace o dalece zindywidualizowanym stylu wypowiedzi plastycznej oraz w odmiennych technikach.
BODY PAINTING
– happening „W jeden obraz wiele ciał”
godz. 20.00-24.00
autorka: Agnieszka Biardzka

Happening mający na celu ukazanie
jednostki jako elementu współuczestniczącego w tworzeniu CAŁOŚCI. Każda
JEDNOSTKA w swojej indywidualności
stanowi wartość tylko na tle kompozycyjnej wspólnoty. Tylko JEDNOŚĆ ducha i ciała; tego, co ulotne i tego, co

dzieło na sedesie!” Oto ironiczny sens
wystawy „Successi” zaproponowanej
przez Brunę Solinas. Autorka krótkiego
filmu Diana Łapin przedstawia w sposób nietuzinkowy pomysł i realizację
projektu, który miał miejsce w Genui.
POOKAZ 3 – prezentacja multimedialna
(40 min.), od godz. 19.30-24.00
autorzy: Diana Łapin, Michał Hyjek, Łukasz Roth

materialne daje możliwość urzeczowienia artystycznej wizji świadczącej o potędze żywiołu nieskończonej, abstrakcyjnej myśli. JEDNOŚĆ to siła.
Podczas happeningu trzy ciała zostaną
pomalowane we wzory stanowiące indywidualne obrazy; pomalowane tak,
aby po zbliżeniu się do siebie, niezależnie od pozycji, stanowiły jeden dopełniający się obraz stanowiący spójną
kompozycję.
SUCCESSI – pokaz filmowy (10 min.)
od godz. 19.30-24.00
autorka: Diana Łapin

„Najpewniejszy sposób dla artysty,
aby tworzyć w sukcesie, to realizować
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Tematem przewodnim prezentacji multimedialnej, łączącej w sobie elementy fotografii, wideo i audio jest CUT ART
(sztuka cięcia). Zaprezentuje go na wiele
sposobów troje bielszczan, pokazując
różnorodność stylistyk i środków, które
uzupełniają się w takim stopniu, jak charaktery młodych twórców. Artyści odwołują się w swojej działalności do problematyki społecznej i motywów ważnych
w życiu codziennym człowieka.
16 maja 2009 r. (sobota)
w godz. 19.00-01.00
NOC MUZEÓW
W MAGAZYNIE SZTUK
Magazyn Sztuk
filia Ośrodka Kultury Ochoty
ul. Filtrowa 62, dom. 230
wstęp wolny
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filie
VADEMECUM SZTUKI UŻYTKOWEJ
Zapraszamy młodzież i dorosłych na kolejne warsztaty w ramach Vademecum Sztuki
Użytkowej. W czasie warsztatów uczestnicy
ozdobią szklane talerze złoceniami w stylu
orientalnym.
30 maja 2009 r. (sobota), godz. 12.00
„Decoupage – Złocenia”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
zapisy: tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona
koszt warsztatów: 40 zł

WIOSNA
W KLUBIE OSIEDLOWYM SURMA
nym nastroju na kolejnym rodzinnym
spotkaniu zatytułowanym „Pisanki,
kraszanki i inne wielkanocne niespodzianki”. Wówczas to wykonaliśmy
tradycyjne palmy wielkanocne, pisanki oraz spotkaliśmy się z Babą
z Podlasia, która opowiadała o tradycji Świąt Wielkanocnych.
Zapraszamy na kolejne spotkanie, już
16 maja (sobota), pt. „Teatrzyk bardzo otwarty”, podczas którego odkryjemy kulisy magii teatru.

WIANEK ROZMAITOŚCI
Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprasza młodzież i dorosłych na warsztaty
z cyklu „Wianek Rozmaitości”. Tym razem
uczestnicy przeniosą się na łąkę, a towarzyszyć im będą zapachy i kolory lata. Pozwoli
to stworzyć bukiety, jakich świat nie widział,
a wszystko pod czujnym okiem florystek
Magdaleny Pacholak i Ewy Kossakowskiej.
16 maja 2009 r. (sobota)
godz. 10.00-15.00
„Magia lata”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21, tel. (0 22) 823 37 56
e-mail: radomska13@oko.com.pl
koszt warsztatów: 50 zł
(materiały wliczone w cenę)
liczba miejsc ograniczona

ARTYSTYCZNE OSTATKI
NA RADOMSKIEJ
„to plenerowe spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków w ogrodach Centrum Artystycznego „Radomska 13” podsumowujące
rok kulturalno-edukacyjny 2008/2009 w placówce. Przyjdź, zobacz i posłuchaj uczestników zajęć muzycznych, tanecznych, teatralnych i wokalnych. Weź udział we wspólnej
zabawie z krasnalem Pikselem.
29 maja 2009 r. (piątek), godz. 17.00
Ogrody Centrum
Artystycznego „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny

21 marca w Klubie Osiedlowym
SURMA odbyło się spotkanie rodzinne (projekt RANDW, czyli Rodzinna
Animacja Naprawdę Dla Wszystkich)
w ramach cyklu „Jak dzieci z Ochoty sztukę poznawały”. Tym razem
animatorzy zaprosili dzieci i rodziców
do poszukiwania wiosny za pomocą
aparatów fotograficznych. Obecność osób (Koło Fotograficzne przy
Wydziale Pedagogicznym UW), na
co dzień zajmujących się fotografią
znacznie urozmaiciła spotkanie, które rozpoczęło się m.in. od poznania
różnego rodzaju aparatów fotograficznych, wykonania bibułkowego
kwiatka i zasadzenia go w ogródku,
wspólnego strojenia Marzanny i pisania listu do pani Wiosny. Później
uczestnicy podzieleni na 3 grupy pod
opieką animatorów ruszyli specjalnie
wyznaczonymi trasami, by szukać
pani Wiosny, wykonując w trakcie
marszruty różne zadania. Wreszcie
w miejscu topienia Marzanny uczestnicy RAN DW przywołali panią Wiosnę. Pojawiła się najprawdziwsza
przystrojona w wianek, kolorowe
spódnice z ostatnimi oznakami zimy
na buzi, uśmiechnięta, radosna.
Już wiosną, czyli po upływie dwóch
tygodni spotkaliśmy się w świątecz-

KOBIETY POLSKIE...
Centrum Artystyczne „Radomska 13” zaprasza na spotkanie z Ewą Poznańską, poświęcone „Kobietom polskim w misjach pokojowych, humanitarnych i stabilizacyjnych”.
Pani Ewa przedstawi szerokie spektrum specjalistek w korpusach ogólnowojskowych,
radiotechnicznych, rakietowych, żandarmerii wojskowej, lotnictwa i innych. Zaprezentuje pamiątki z Arabii Saudyjskiej i Chorwacji.
19 maja 2009 r. (wtorek), godz. 17.30
„Kobiety polskie w misjach pokojowych,
humanitarnych i stabilizacyjnych”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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16 maja 2009 r. (sobota), godz. 11.30
„Teatrzyk bardzo otwarty”
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel./fax (0 22) 823 04 32
surma@oko.com.pl
wstęp za zaproszeniami,
które można odbierać
13 i 14 maja (środa i czwartek)
w godz. 16.00-19.00
Żeby wziąć udział w spotkaniu należy: skontaktować się z Klubem i pozostawić swój kontakt w naszej bazie
danych. Każde dziecko otrzymuje od
nas pocztą tradycyjną list z ulotką.
W ulotce informujemy o terminach
odbioru zaproszeń.

filie
WEEKEND Z ORIENTEM. OD MAGHREBU PO DALEKI WSCHÓD
Wsiądźcie z nami w legendarny Orient Express. Zabierzemy was w świat kultury orientalnej, od Maghrebu
po Daleki Wschód. W piątek, 15 maja, zapraszamy do zgłębiania jednej z najstarszych i najbogatszych
kultur świata. Podczas prelekcji dr Marka Smurzyńskiego, iranisty z Uniwersytetu Jagiellońskiego zanurzycie się w mistycyzmie poezji perskiej, dawnej i współczesnej. Opowieść tę wzbogaci czytanie wierszy
w języku polskim i oryginale. W nastrój wciąż mistyczny, ale już bardziej epiczny, wprowadzą nas opowiadacze ze Studni „O”. Przedstawią program oparty na perskich eposach, w których ożyją legendarni bohaterowie (m.in. harfistka Azade i król Bahram Gur, szalona Harman Dali i zawiruje derwisz), wzbogacony
etniczną muzyką na żywo. Będzie to doskonałe preludium do koncertu muzyki perskiej, w wykonaniu
grupy Neyriz. Liderem zespołu jest znany w Polsce artysta irański Mohammad Rasouli grający na neju, torze i tombaku – tradycyjnych instrumentach perskich. Niedawno do Neyriz dołączyła wokalistka z Iranu
Rana Bagherzadeh, zapowiada się więc niecodzienny, jak na naszą szerokość geograficzną, koncert.
W sobotę, 16 maja, nasz Orient Express przyjedzie na Daleki Wschód. Dzięki wspaniałym zdjęciom oraz
opowieściom podróżnika-obieżyświata Bogumiła Rzucidło zajrzymy w codzienne życie Chin i urozmaicimy je etnicznym folklorem. Z Chin przeniesiemy się do Indii, kraju odznaczającym się jedyną w swoim
rodzaju różnorodnością kultur, zapachów, kolorów, smaków. W świat tradycyjnego teatru indyjskiego
Kathakali wprowadzi nas wystawa obrazów młodej warszawskiej artystki Joanny Dominiki Ładyżyńskiej,
połączona z prezentacją filmu o Teatrze Kathakali oraz poczęstunkiem tradycyjnych indyjskich potraw.
Jednym z najważniejszych elementów sztuki orientu jest taniec i muzyka. Łyk tego fascynującego zjawiska zaprezentują tancerze i tancerki tańca brzucha, tańca fussion, tańca Bollywood i klasycznego
tańca indyjskiego. Po pokazach tanecznych zapraszamy do wspólnej zabawy orientalnej. Wierzymy, że tancerze rozbudzą
wasze zmysły i dacie się porwać do tańca DJ Donowi, grającemu muzykę indyjską, arabską, turecką. Wszystkich, którzy będą
chcieli nauczyć się kilku elementów tańca orientalnego namawiamy do udziału w warsztatach tanecznych pod przewodnictwem Aleksandry Kilczewskiej.
„Weekend z Orientem” to możliwość świeżego i pozytywnego spojrzenia na niezwykle zróżnicowaną kulturę i sztukę Wschodu, to także pomost w budowaniu relacji z cudzoziemcami mieszkającymi w naszym kraju, otwarciu się na ich kulturę. Dom
Kultury jest miejscem przyjaznym i otwartym dla wszystkich, również dla osób urodzonych poza granicami naszego kraju, dla
ich dzieci, jak i dla realizacji ich aspiracji artystycznych. Zapraszamy do DK „Rakowiec” na Wiślicką 8!
Anita Szaboova
15-16 maja 2009 r. (piątek-sobota), godz. 17.30
„Weekend z Orientem”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
program „Weekendu z Orientem” znajduje się na s. 2 w „Kalendarium”

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA NA OCHOCIE
i Zarządu Dzielnicy Ochota rozpoczynamy świętowanie Europejskiego Dnia
Sąsiada na Ochocie.
W 6 punktach naszej dzielnicy w piątek,
29 maja, w godzinach popołudniowych spotkają się sąsiedzi.
Miejsca działań:
– „Przystanek książka” oraz Wspólnota
Mieszkaniowa, ul. Grójecka 42;

W setkach miast w Europie od kilku
lat obchodzony jest Europejski Dzień
Sąsiada. Inicjatywa ta powstała we
Francji, a jej cel jest prosty: podzielić
się posiłkiem i spędzić wspólnie czas
z sąsiadem. Często sąsiedzi nie znają
się ze sobą, są wobec siebie obojętni.
Inicjatywy takie, jak Europejski Dzień
Sąsiada są wyrazem protestu wobec
anonimowości i obojętności, jaka
często panuje na osiedlach naszych
miast. Chcemy w ten sposób zamanifestować potrzebę ciepłych i bliskich,
a w każdym bądź razie życzliwych relacji z drugim człowiekiem – naszym sąsiadem. W tym roku z inicjatywy Forum
Kultury Ochoty, pod patronatem Rady

– Wypożyczalnia Książek Naukowych
(ul. Częstochowska 26) wraz ze Stowarzyszeniem WISE i Klubem Młodzieżowym „Jakub” (ul. Lelechowska 5),
ul. Lelechowska 5;
– Klub Osiedlowy SURMA oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 33,
ul. Białobrzeska 17 i 21 – w programie:
zabawy animacyjne, warsztaty; wspólne gry i zabawy; wspólnie przygotowany poczęstunek; zespół jazzowy;

– Cafe Galeria Stara Ochota, ul. Glogera 6 – w programie: kino plenerowe
w bramie „Film przedwojenny”; spotkanie poświęcone „Solidarności”; występ
Teatru Tańca i Ognia IGNIS.
Zapraszamy do świętowania wszystkich ochockich sąsiadów! Koordynatorem Europejskiego Dnia Sąsiada
w dzielnicy jest Grażyna Gnatowska
– Klub Osiedlowy SURMA tel. 500 196 751
e-mail: grazyna.gnatowska@oko.com.pl
29 maja 2009 r. (piątek)
godz. 16.00-19.00
Europejski Dzień Sąsiada
Ochota

– Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 5
(ul. Grójecka 81/87) oraz Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności
Dzieci „Szansa” (ul. Grójecka 77) – spotkanie sąsiedzkie na tyłach biblioteki;
– Wypożyczalnia dla Dorosłych i dla
Dzieci nr 48, ul. Grójecka 68 – w programie: gry i zabawy dla dzieci i dorosłych;
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Seniorzy
SALON PRACY TWÓRCZEJ
Tradycją Salonu Pracy Twórczej prowadzonego przez Janinę Pytkę, kierownika Dzielnicowego Klubu Seniora
„Ochota”, stały się poetyckie wieczory autorskie.
27 marca bohaterem wieczoru był
Jerzy Stefan Tutaj, autor wielu wierszy o szerokiej tematyce. Urodzony
w Ostrowcu Świętokrzyskim od wczesnych lat związany z Warszawą, pracował w charakterze urzędnika, mechanika, zaopatrzeniowca. Był jednym
z pierwszych bukinistów; z zamiłowania bibliofil i filozof. Pisze od pięciu lat.
Obecnie swój warsztat doskonali pod
kierunkiem Stefana Jurkowskiego prowadzącego zajęcia w DKS przy ul. Słupeckiej. Wiersze Jerzego Tutaja czytał
aktor Zdzisław Sobociński, a piękną
oprawę muzyczną zapewnił pianista Juliusz Rogulski. Wieczór pozwolił
sympatykom Salonu przeżyć niezapomniane chwile.
Antonina Marcinkiewicz

BAŚNIOWA, BAŚNIOWA DO PRZYGÓD GOTOWA...

oraz:
Kto zimę wypędzi za płoty? – seniorzy z Ochoty!
Kto wiosnę zagoni do roboty? – seniorzy z Ochoty!
Kto lubi wiosenne pieszczoty? – seniorzy z Ochoty!
Kto tęskni za chwilą spiekoty? – seniorzy z Ochoty! itd.,

Rako, Rako szabadabada Rakowiec
ech, Rakowiec szabadabada... itd.
i:
Baśnio, Baśnio szabadabada Baśniowa
ech Baśniowa szabadabada... itd.,
jak również:
Wiosna nam się przydarzyła,
bo w swej krasie dziś przybyła wiosenka.
Marzankę w wodę rzuciła,
ptactwo ze snu pobudziła panienka… itd.”
(muzyka i słowa Jolanta Salamonowicz)
wreszcie:
„A ten nasz gaiczek z lasu idzie,
przyglądają mu się wszyscy dobrzy ludzie.
Nasz gaik zielony, pięknie przystrojony!”
(piosenka ludowa)
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OCZYSZCZAJĄCY BLASK
Myśleniem
Zasnutym deszczem szarości
Z uporem zdobywcy
Idę chwytać światło
Czyste
Przyjazne
I oczyszczające
Tak bardzo potrzebują
Magii blasku
Tak mocno
Że chcę wyprzedzić
Czasu bieg
I zostać tam
Gdzie mnie ogarnie
Oczyszczający blask.
Warszawa, 25 marca 2007

POKAZ PRAC
LECHA GRABOWSKIEGO
7 maja 2009 r. o godz. 17.30 zapraszamy
do Centrum Artystycznego „Radomska
13” na pokaz prac Lecha Grabowskiego.
Malarz, socjolog, historyk sztuki i długoletni wykładowca Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie i warszawskiej Szkoły Teatralnej zaprezentuje prace z cyklu „Krajobrazy”. Wśród technik najchętniej wykorzystywanych przez artystę dominują: akwarela,
pastel, węgiel, tusz. Wstęp wolny.

„BAŚNIOWA, BAŚNIOWA
do przygód gotowa...
A RAKOWIEC MIŁY
wszystkim doda siły...

a także:

Sekcja literacka Dzielnicowego Klubu Seniora
„Ochota” ma zaszczyt zaprezentować Czytelnikom „Ochotnika” wiersz następnego twórcy,
kształcącego swój warsztat pod czujnym okiem
Stefana Jurkowskiego – Mirosława Kossakowskiego.

7 maja 2009 r. (czwartek), godz. 17.30
„Krajobrazy”
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
To hasła i piosenki, które pozostały
w pamięci seniorów z Baśniowej i Rakowca po tegorocznym, tradycyjnym
topieniu Marzanny w Kamieńczyku.
Tym razem po spaleniu i utopieniu kukły (ekologicznej, wykonanej przez
seniorów z Baśniowej) odbyło się chodzenie z gaikiem zielonym, wykonanym i prześlicznie przystrojonym przez
panią Natalię Łubę z Rakowca. Było
miło, radośnie, kulturalnie, a przede
wszystkim skutecznie. Seniorzy symbolicznie pożegnali zimę 30 marca przy
lekko zachmurzonym niebie, a 31 marca przygrzało słońce i pogoda zrobiła
się prawdziwie wiosenna. Dziękujemy
uczestnikom za wspaniałą atmosferę!
Grażyna Rowińska
– Klub Seniora „Rakowiec”
Jolanta Salamonowicz
– Klub Seniora „Baśniowa”
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CENTRUM
AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ
TRZECIEGO WIEKU – CAT3W
Dzięki współpracy Magazynu Sztuk i Stowarzyszenia Demokratycznego „Wschód”
2 kwietnia 2009 r. doszło do wznowienia
projektu Centrum Aktywności Twórczej
Trzeciego Wieku.
Myślą przewodnią półrocznego projektu
jest „Miasto jako przestrzeń aktywności
artystycznej”. Projekt ten, skierowany do
seniorów, składa się z części teoretycznej (wykłady) i praktycznej (warsztaty).
W czerwcu i wrześniu odbędą się dwa
„miejskie” plenery, pierwszy na ul. Tarczyńskiej, drugi – we wnętrzach Blue City.
W projekcie bierze udział trzydziestu seniorów, na co dzień tworzących w Magazynie
Sztuk. Życzymy powodzenia i wytrwałości!

OKO/filie

SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„DRZEWO mówiło tak:
nie lękaj się, gdy umieram – nie
lękaj się ze mną umrzeć,
nie lękaj się śmierci – bo patrz odżywam: śmierć tylko dotknęła kory.
Nie lękaj się ze mną umrzeć i odżyć.
… Odchodziłem, a DRZEWO stało,
obejmując przeszłość i przyszłość….”
Jan Paweł II
2 kwietnia, w czwartą rocznicę śmierci
Ojca Świętego Jana Pawła II, Ośrodek
Kultury Ochoty był organizatorem koncertu „… nie lękaj się, gdy umieram…”.
Po mszy wieczornej, w wypełnionym po
brzegi kościele św. Jakuba Apostoła przy
pl. Narutowicza, zgromadzeni słuchali
w zadumie i milczeniu poezji ks. J. Pasierba – poety, eseisty, historyka, poezji Anny
Kamieńskiej oraz słów Jana Pawła II.

Każde słowo recytowane przez wybitną,
pełną ciepła i życzliwości aktorkę Annę
Nehrebecką budowało nastrój, docierało do głębi serca. Strofy poezji znakomicie ilustrowała muzyka Fryderyka
Chopina w wykonaniu znanego kompozytora, aranżera, pianisty Janusza
Tylmana. Koncert zakończył się Apelem
Jasnogórskim. Potem w skupieniu i modlitwie wszyscy czuwali do godz. 21.47.
Nasz koncert, chociaż był jednym z wielu, które odbyły się tego dnia w całej
Polsce, pozostanie na długo w pamięci,
a przede wszystkim w naszych sercach.
Na kolejny wieczór z cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie” Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza
23 maja br. o godz. 19.30 do kościoła
Zwiastowania Pańskiego na Rakowcu.
Będzie to koncert dedykowany wszystkim matkom, pt. „Do Ciebie Mamo”
z udziałem Danuty i Karoliny Błażejczyk,
Wojciecha Paszkowskiego, Krzysztofa
Jaszczaka i uczniów Studia Wokalnego
im. J. Wasowskiego. Zapraszamy.
Ewa Kessler
23 maja 2009 r. ( sobota)
godz. 19.30
„Do Ciebie Mamo” – koncert
kościół Zwiastowania Pańskiego
przy ul. Gorlickiej 5/7
wstęp wolny

DANUTA BŁAŻEJCZYK
debiutowała w 1985 r. w Opolu piosenką „ Taki cud i miód”.
Przez wiele lat istnienia na estradzie
zyskała sobie miano artystki lubianej,
cenionej zarówno przez odbiorców, jak
i krytyków muzycznych. Jest ona ceniona szczególnie za niebanalny repertuar, jak i wspaniałe warunki wykonawcze; specyficzną barwę głosu i niebywałą muzykalność. Współpracowała
z Marylą Rodowicz, „Budką Suflera” oraz
z wieloma polskimi muzykami jazzowymi i orkiestrami. Jest założycielką i prezesem Fundacji Apetyt na Kulturę.
WOJCIECH PASZKOWSKI
ukończył w 1985 r. warszawską PWST.
Po zakończeniu studiów rozpoczął na
stałe współpracę z Teatrem Rampa na
warszawskim Targówku, gdzie do 2001 r.
brał udział we wszystkich premierowych
przedstawieniach. Od 2000 r. współpracuje z Teatrem Muzycznym.
KAROLINA BŁAŻEJCZYK
tegoroczna maturzystka, uczennica Liceum im. Milewicza w Warszawie – klasa
dyplomacja stosunki międzynarodowe.
KRZYSZTOF JASZCZAK
pianista, kompozytor i aranżer, grający
na co dzień w Teatrze Roma.

JUBILEUSZOWY MINIMAKS
16-19 kwietnia odbył się XV Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych MINIMAKS. W tym roku
w przeglądzie wystąpiło ponad czterdzieści zespołów. W jury zasiedli: Izabella Polivka – aktorka Teatru Guliwer, Anna BojarskaUrbańska z Teatru Lalka, Beata Zaborek-Sroka z Teatru Rozmaitości, Maciej Gąsiorek – aktor Teatru Rampa, Witold Bieliński – aktor, jeden z pierwszych jurorów Minimaksa.
Jurorzy uznali poziom tegorocznego przeglądu za wysoki i nie szczędzili nagród i wyróżnień. Protokoły z obrad jury znajdują się
na stronie www.radomska13.art.pl.
Po raz kolejny już spektakle były prezentowane na scenie DK „Rakowiec”. Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Rakowca za pomoc i życzliwość. Dziękujemy także Hali Kopińskiej za przekazanie słodyczy i napojów dla naszych gości.
Duże zainteresowanie MINIMAKSEM pozwala sądzić, że teatr wciąż jest ważny i potrzebny młodym ludziom. Mamy więc nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się w równie szerokim gronie jego miłośników.
Dorota Latos
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(cz. 5)

powieść

Długie, gorące lato

Artur Rafał Skowroński

„Rozmowa
na moście”
Wychowywanie się bez ojca ma pewne
plusy. Gdy dorastasz w naturalny sposób
zajmujesz jego miejsce i dzieje się to o wiele
szybciej, niż w innych rodzinach. Matka też
o tym wiedziała i patrzyła na mnie bezradnie wielkimi, niebieskimi oczami. Nie mogła przecież zatrzymać dwudziestoletniego
mężczyzny.
– Czemu tak go nienawidzisz? – Spytałem stojąc już w drzwiach.
– Już nie pamiętasz? Nie możesz, byłeś
przecież mały. Nie chcę cię stracić, nie rozumiesz?
– Nie stracisz mnie, przestań.
Zrobiła krok do przodu, chyba chciała
mnie objąć, ale widząc moje zaciekłe spojrzenie, zrezygnowała. Usiadła w fotelu
i odwróciła twarz do okna.
– Mamo – zacząłem łagodniej – proszę cię.
– Paweł, wiem, że kochasz dziadka, ale
nie znasz go tak, jak ja. To nie jest dobry
człowiek.
– Mamo…
– Daj mi skończyć. Nie znasz całej prawdy. Teraz jest poczciwym staruszkiem,
przynajmniej tak wygląda, ale nie daj się
zwieść pozorom. Wiesz czym zajmował się
twój dziadek po wojnie? Był złodziejem,
bandytą i zwyczajnym łobuzem. Tacy jak
on, stali wieczorami w ciemnych bramach
i napadali na ludzi. Rozumiesz?!
– Nie wierzę.
– Nie wierzysz? To go o to zapytaj. Spytaj
go też o Tomka. – Urwała nagle, zdławiona
cichym płaczem.
***
Szedłem powolnym krokiem w stronę Parku Szczęśliwickiego. Całe moje życie wypełniały kobiety i zamglone obrazy mężczyzn.
Ojciec, którego nie znałem, starszy brat, którego prawie już nie pamiętałem. Jedynie dziadek był zawsze obecny, jedyny mężczyzna,
do którego mogłem się odwołać, poradzić,
porozmawiać. Matka tego nie rozumiała. Obwiniała go za śmierć Tomka. Przecież to był
wypadek, dziadek nie mógł mieć z tym nic
wspólnego. Po prostu nie mógł!
Weronika stała wsparta o poręcz mostku.
Podszedłem do niej bez słowa i spojrzałem
na szeroką taflę stawu. Lśniła w promieniach letniego słońca. Pod palcami czułem
pordzewiałą poręcz. Farba odchodziła od
niej ogromnymi płatami. Przesunąłem dłonią po chropowatej powierzchni.
– Pamiętasz? – spytałem. – Kiedyś przy
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tym mostku była taka mała budka, gdzie
można było kupić bilety na basen. Wystawało się tu w długich kolejkach. Nie można
było wtedy sobie tak po prostu wejść. Cały
teren basenów był ogrodzony.
– Masz rację – uśmiechnęła się. – Prawie
o tym zapomniałam. Paweł…
– Tak?
– Kim był ten mężczyzna?
Przypomniało mi się wczorajsze wydarzenie pod Kinem Ochota; trzech oprychów,
mój strach i ten człowiek, który wyrósł jakby spod ziemi.
– Nie wiem – odpowiedziałem.
– Pamiętasz jego oczy? Miał w nich coś,
jakiś przeraźliwy spokój. Nie, to nie to.
Może pewność...
– Były zimne i opanowane.
– O właśnie. Mam dreszcze, gdy o nich myślę. Było w nim coś niepokojącego. Tamci też
to wyczuli, bo szybko się wycofali. Widziałeś
ich miny? Przestraszyli się nie na żarty.
– Podobnie jak my – dodałem czując, jak
ogarnia mnie nieprzyjemne uczucie wstydu.
– Daj spokój i tak nie miałbyś szans. Ich
było trzech, a ty jeden.
– Tamten też był sam.
Zamilkliśmy. Tajemniczy wybawiciel
spod kina nie miał imienia. Nie zdążyłem
mu nawet podziękować. Byłem tak oszołomiony całym zajściem. Zachowałem się, jak
szczeniak.
– Hej, co masz taką smutną minę? Mamy
zagadkę do rozwiązania. Swoją drogę zazdroszczę ci takiego dziadka. Ciekawy
z niego człowiek.
- Tak, ciekawy – przyznałem.
– Rozchmurz się. Jest przecież początek
lata.
– Masz rację. Dobra, jakie plany? Włamujemy się do piwnicy?
– Czemu nie. Czwarty dołek na Pekinie.
Kto by pomyślał. Wiesz, na Ochocie było
kiedyś dużo starych bunkrów. Czytałam
o tym. Część z nich była nawet połączona
z kamienicami. Myślisz, że na tym Pekinie
jest podobnie?
– Może. Trzeba to będzie sprawdzić. Muszę cię jednak rozczarować. Chyba nie będziemy musieli się włamywać. Mój kolega
mieszka w tamtym bloku.
– Plus dla ciebie.
– Wiesz, zastanawiam się nad tym zdjęciem, które pokazałaś dziadkowi.
– Chodzi ci o moją ciocię?
– Tak. Nie wiedziałem, że dziadek… No,
wiesz. Ciekawe, miał taką minę, jakby…
– Jakby zobaczył ducha?
– Coś w tym sensie, lub jakby nie widział
tej osoby już od wielu lat.
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– Spytaj go o nią.
– Tak, muszę go spytać o wiele rzeczy.
Między innymi o to, jak zginął mój brat.
– Twój brat?
– Miałem starszego brata. Już go prawie
nie pamiętam. Zginął, gdy byłem małym
dzieckiem.
Rozejrzałem się po moście. Jak mogłem
o tym zapomnieć?
– Paweł? – Poczułem dotyk jej dłoni.
– Wiesz, on zginął gdzieś tu. – prawie
szepnąłem. – Mama opowiadała mi kiedyś,
że jego ciało znaleźli przy tym moście. Ale
po co ja ci to właściwie mówię?
– Jeżeli nie chcesz…
– Nie o to chodzi. Wiesz, prawie go
nie znałem. Mama opowiadała, że Tomek
wpadł w złe towarzystwo. Jakieś ciemne
interesy, typy spod ciemnej gwiazdy. Potem
coś się stało, nikt nie chce mi powiedzieć,
co. Dostał nożem w brzuch. Rano znaleźli
go martwego w parku.
– Brakuje ci brata.
– Jak cholera. Wiesz, był okres, gdy byłem na niego zły. Jak miałem osiem, może
dziewięć lat. Wściekałem się, że go nie ma,
że odszedł, rozumiesz, zostawił nas. A ty
masz rodzeństwo?
– Nie, jestem jedynaczką.
Nagle Weronika drgnęła, tak jakby coś
przykuło jej uwagę, zaniepokoiło. Spojrzałem w tym kierunku co ona. Przez chwilę
zdawało mi się, że w cieniu rozłożystego
klonu widzę jakąś postać.
– Coś się stało? – Spytałem.
– Nie, skądże – Odpowiedziała szybko.
– Chodźmy już. Odprowadzisz mnie do autobusu?
Nie patrzyła już w stronę drzew, ale stała
się sztywna i spięta.
– Oczywiście.
Szliśmy rozmawiając o nieistotnych już
sprawach. Rozmowa się nie kleiła. Nastrój,
który udało nam się stworzyć na moście,
prysł. Weronika była rozkojarzona i dziwnie nieobecna. Nie oglądała się co prawda
za siebie, ale i tak nie mogłem się oprzeć
wrażeniu, że wciąż to robi. Sam raz czy
dwa zerknąłem przez ramię. Jednak cień
spod klonu już się nie pojawił.
Gdy wsiadła do autobusu, posłała mi
smutny uśmiech i powiedziała:
– Paweł, przepraszam.
Stałem osłupiały i nim zdążyłem cokolwiek odpowiedzieć drzwi zamknęły się
z głośnym sykiem. Jeszcze przez dłuższą
chwilę odprowadzałem wzrokiem jej autobus. Dziadek ma rację – pomyślałem – kobiet nie da się zrozumieć.
CDN

Ochota

DO ZAKOCHANIA
JEDEN KROK
rozmawiają: Beata Chrzanowska i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Maj. Wiosna. Świat się budzi do życia,
budzą się też uczucia młodych ludzi,
w tym także naszych dzieci, bo kto powiedział, że miłość jest tylko zarezerwowana dla osób po 20 roku życia?
Oczywiście, że nie jest zarezerwowana.
Jednak my dorośli często pilnie strzeżemy tego przywileju i zabraniamy młodym ludziom się zakochiwać. Gdy tylko
młody człowiek zaczyna mieć maślane oczy, wzdycha, kryje się po kątach
nie chce z nami za bardzo rozmawiać,
a w dodatku coraz częściej znika na
dłuższy czas z domu, zaczynamy starą
jak świat śpiewkę: „Teraz masz się uczyć,
na amory przyjdzie jeszcze czas.” Młodzieńcze miłości budzą w nas lęk.
Pewnie dlatego, że jako dorośli sądzimy, że znamy życie i dobrze wiemy,
czym się mogą skończyć młodzieńcze
fascynacje. Zawalony rok w szkole,
niechciana ciąża to podstawowe obawy rodziców, obserwujących zakochiwanie się swoich dzieci…
Tak też może być, oczywiście, ale doświadczenie pokazuje, że to są jednak,
mimo wszystko, przypadki odosobnione. Kto z nas nie był zakochany jako
nastolatek? A ile osób zawaliło szkołę
z tego powodu?
Faktycznie, niewiele. Czy to oznacza,
że twoim zdaniem nie należy się tych
młodzieńczych zakochań bać?
Myślę, że nie należy. Warto je nawet
w sposób rozsądny wspierać. Przecież
to jedno z napędzających i ożywczych
uczuć, gdy nagle człowiek czuje, że świat
stoi przed nim otworem, że wszystko może
się udać, że życie się do niego uśmiecha. Ma wtedy siłę na podejmowanie
wielu działań, wyzwań. Miłość uskrzydla.
I dlatego nie wolno jej gasić w zarodku,
a broń Boże się z niej wyśmiewać. Każdy
człowiek, a nastolatek w szczególności,
jest wrażliwy na punkcie swoich uczuć.
Jednym nieopatrznym słowem możemy
spowodować, że odwróci się od nas i zamknie na nasze sugestie i rady.
Jak więc rozmawiać z dzieckiem o jego
miłości, aby go nie urazić i nie spłoszyć?
Warto towarzyszyć dziecku, być życzliwym, nie wyśmiewać, nie zabraniać
za bardzo, ale trzymać się swoich priorytetów. Jeśli wychodzi na randkę, to
warto wiedzieć z kim, dokąd i koniecz-

nie, o której wróci. Nie powinniśmy zadowalać się odpowiedzią „będę jak
wrócę”. Stan zakochania nie zwalnia
z myślenia i przestrzegania zasad. Powinniśmy też dopilnowywać odrabiania lekcji, nie mówiąc już o chodzeniu
do szkoły. W końcu młody człowiek
podlega obowiązkowi szkolnemu.
Warto także poznać sympatię swojego
dziecka i chociaż zwyczaj zapraszania
się dzieci do domów powoli zamiera,
bo młodzież woli się spotykać w klubach, można powiedzieć dziecku, że
chętnie poznalibyśmy osoby, z którymi
się spotyka.
A jeśli dziecko się boi, że będziemy za
bardzo wścibscy?
Może się tego obawiać. Dlatego też, gdy
drzwi do pokoju, w którym przyjmuje kolegę lub koleżankę są zamknięte, zawsze
należy zapukać, gdy się chce wejść.
Przypomina mi się scena z filmu „Kochaj
albo rzuć”, gdy Pawlak w trosce o cnotę własnej wnuczki, nie tylko miał wiele
pilnych spraw do załatwienia w pokoju,
w którym Ania rozmawiała z Zenkiem, ale
wręcz stwierdził, że trzeba zabrać drzwi
do naprawy. To scena komediowa, widz
się śmieje, ale jej bohaterom pewnie
wcale do śmiechu nie było.
No tak, nadmierna kontrola może mieć
złe skutki, ale tak w ogóle bez kontroli?
Niech robią co chcą za tymi drzwiami?
A niechciane ciąże, choroby?
O tym, czyli o skutkach rozpoczęcia
życia płciowego, warto rozmawiać
z dziećmi jeszcze zanim będą zakochane i faktycznie blisko granicy inicjacji seksualnej. To poważne
rozmowy
o odpowiedzialności, miłości,
szacunku
dla
siebie i drugiej
osoby,
środkach antykoncepcyjnych.
Jeśli
widzimy,
że już coś iskrzy
między młodymi ludźmi, także warto taką
rozmowę przeprowadzić, ale
bez zbytniego
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moralizowania i raczej z pozycji zatroskanego dorosłego.
Nie demonizowałbym jednak rozwiązłości młodych ludzi. Badania pokazują, że średnia wieku inicjacji seksualnej
nie zmieniła się tak bardzo od naszych
czasów.
Zatem patrzmy, jak rozkwitają nasze
dzieci, jak zakochują się, uczą miłości.
Wspierajmy to rodzące się uczucie, dyskretnie podpowiadając, co jest ważne
i jak należy postępować. Pierwsze miłości są jakby poligonem doświadczalnym. Dzieci sprawdzają, jak je widzą
osoby przeciwnej płci, jak je odbiera
otoczenie, jakie zachowania warto prezentować, a z jakich się wycofać.
A co robić, jeśli miłość naszego nastolatka jest nieszczęśliwa, jeśli nasze
dziecko wyraźnie cierpi?
No cóż i takie doświadczenie niemalże
każdy z nas musi przejść – rozczarowanie, zawiedzione uczucia. To, co można
zrobić wtedy, gdy nasze dziecko cierpi,
to być obok, nie obrzydzać mu obiektu uczuć (bo wtedy zacznie go bronić
i zamiast przeżyć żal po stracie, będzie
wzmacniał uczucie), tak zwyczajnie,
po ludzku podzielić jego żal i ból. Czasem pomaga opowiedziana historia
z własnego życia, jako przykład, że wielu osobom się to zdarza i chociaż do
przyjemności nie należy, jednak można
to przetrwać.
SPPP „Uniwersytet dla Rodziców”
ul. Raszyńska 8/10
tel. (0 22) 822 24 46; 822 71 68
www.sppp-udr.org
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DZIEŃ BAJKI

DZIEŃ BAJKI to impreza, która odbędzie się w najbardziej baśniowym miejscu Warszawy, w niepowtarzalnej scenografii i oprawie plastycznej, pełnej balonów i wszystkiego co bajkowe. Na estradzie wystąpią Teatr Złoty Dukat z Warszawy oraz Studio Wokalne im. Jerzego Wasowskiego z OKO. Podczas „Dnia Bajki” będzie można również obejrzeć doskonałe plenerowe spektakle Teatrów Groteska i Kalejdoskop
z Krakowa oraz Teatru Pinezka z Poznania, a także uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach dla dzieci i dorosłych, m.in. w warsztatach
twórczych, happeningach, czytaniu bajek, działaniach teatralnych, etc., odbywających się w zaaranżowanych „bajkowych krainach”.
Szczególną atrakcją imprezy będzie możliwość spotkania na Baśniowej Molinki i Molika – wesołych owadów zajadających się
kropkami i kreskami, zaczytujących się w pięknych książkach dla dzieci – znanych wszystkim z programu telewizyjnego pt. „Moliki
książkowe, czyli co czytać dzieciom”.
Gospodarzami tego bajkowego dnia na Baśniowej będą Małgorzata Berwid, (scenarzystka i realizatorka „Książkowych Molików”)
i Maciej Gąsiorek (krasnal Piksel z programu dziecięcego „Budzik”).

PROGRAM DNIA BAJKI

SPEKTAKLE PLENEROWE:
TEATR KALEJDOSKOP z Krakowa
„Graal” – niezwykłe widowisko, łączące w sobie elementy spektaklu plenerowego,
słuchowiska oraz teatru tańca.
„Serce Don Juana” – widowisko uliczne oparte na historii Don Juana, wykorzystujące
m.in.: dym, taniec na szczudłach, walki wręcz.
TEATR PINEZKA z Poznania
„Pinezkologia” – przedstawienie będące mieszanką klaunady, pantomimy,
tańca, akrobacji, masek, marionetek, szczudeł, żonglerki, plucia ogniem, jazdy na monocyklu oraz improwizacji z publicznością.
TEATR GROTESKA z Krakowa
„Bajka o Szewczyku Dratewce” – przygody Szewczyka Dratewki ujęte w sposób
poetycki i humorystyczny.
ESTRADA:
TEATR ZŁOTY DUKAT z Warszawy
„Pociąg do Hollywood” – program, którego motywem przewodnim jest piosenka „Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka konduktorze uczyń cud zawieź nas do Hollywood”.
STUDIO WOKALNE im. Jerzego Wasowskiego (Ośrodek Kultury Ochoty)
„Śpiewaj mi mamo” – koncert; w programie zarówno wesołe, jak i melancholijne piosenki „z teksem”.
BAJKOWE KRAINY:
CZARODZIEJSKI FLET tworzenie instrumentów muzycznych, warsztaty muzyczne
PIECZARA SMOKA warsztaty plastyczne: „Smok jak się patrzy”, „Smocza rodzinka”, „Smokowisko”
ALICJA W KRAINIE CZARÓW „Po drugiej stronie lustra” – malowanie twarzy
BAL U KOPCIUSZKA warsztaty plastyczne, ozdoby, stroje
ŁYSA GÓRA warsztaty twórcze
JAŚ I MAŁGOSIA warsztaty plastyczne: „Słodkości Baby Jagi”, „Chatka na kurzej łapce”,
„Straszny kocur”
W KRAINIE KRASNOLUDKÓW warsztaty plastyczne: „Pióro Koszałka Opałka”,
„Czapeczka krasnoludka”, „Chusteczka sierotki Marysi”
KRAINA DOMOWYCH PUPILI Wróżka Sybilla (znany dietetyk, absolwentka SGGW)
radzi, jak pielęgnować i żywić swojego ulubieńca
BALONOWE BAJKOLUDKI warsztaty plastyczne – wariacje z balonów ŚWIAT MARZEŃ
działania artystyczne prowadzone przez studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Edukacji Artystycznej, Zakład Arteterapii
w trakcie imprezy na trasie plac Starynkiewicza – Banacha będzie jeździł „bajkowy tramwaj”,
w którym będzie można spotkać różne postacie z bajek

WIELKA MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych na imprezę plenerową nawiązującą do dawnych jarmarków. Ochocka Majówka to świetna okazja do odbycia etnograficznej podróży po regionach Polski, bezpośredniego nabycia od twórców wyrobów rękodzielniczych czy skosztowania przysmaków regionalnych oraz możliwość aktywnego udziału
w warsztatach artystycznych. Udział w majówce zapowiedziały pracownie plastyczne
i artystyczne Ośrodka Kultury Ochoty i jego filii oraz artyści współpracujący.
W programie m.in.: wielki jarmark rękodzieła artystycznego; warsztaty artystyczne dla
dzieci i rodziców tematycznie nawiązujące do zwyczajów słowiańskich; tańce i zabawy
ludowe; prezentacja strojów, przyśpiewek, zwyczajów poszczególnych regionów Polski;
„Kran Sztuki”, czyli targi sztuki realizowane przez Dom Kultury „Rakowiec”, podczas których będą tworzone na miejscu malowidła, rzeźby, biżuteria i inne precjoza oryginalnej
myśli twórczej; występy zespołów i kapel ludowych m.in.: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kartuzy”, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Jasieniczanka”; autorski koncert „Wielkopolska MooZA” zespołu Rajlender.
10 maja 2009 r. (niedziela), godz. 12.30-17.30
WIELKA MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO
Park Szczęśliwicki
wstęp wolny
Patronat Honorowy nad imprezą objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pan Bogdan Zdrojewski
Marszałek Województwa Mazowieckiego – pan Adam Struzik
Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

