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12 czerwca (niedziela) 2005 roku,
g. 13.00- 19.00

ZAUŁEK POETÓW

ul. Tarczyńska 11 (małe podwórko)
13.00 Inspirowani Mironem -młodzi
poeci z Liceum Kochanowskiego
14.00 „Pociąg do nowej cHuci” - grupa
po.etyczna Aneta Kamińska, Michał Kasprzak, Paweł Kozioł, Joanna Mueller, Katarzyna Hagmajer, Michał Fierla, Marcin Jerzyna, wprowadzenie – Zbigniew Jerzyna

ZAUŁEK POETOW

ul. Tarczyńska 11 (podwórko główne)
14.30 „Wzlot i ... Ireneusza Iredyńskiego.”- prowadzenie prof. Andrzej Gronczewski. Wypowiedzi krytyków i przyjaciół
Ireneusza Iredyńskiego: (m.in. Andrzej
Tchórzewski, Zbigniew Jerzyna) Rozmowy
z Iredyńskim relacjonuje Jan Zdzisław
Brudnicki. W roli pisarza – Jacek Dzięgiel
Wystawa o życiu i twórczości Ireneusza
Iredyńskiego
15.30 Plenerowa Poradnia Językowa
Jerzego Bralczyka
16.00 „ Miron - Wielki Outsider”- Panel
dyskusyjny na temat twórczości Mirona
Białoszewskiego – Prowadzenie: Tadeusz
Sobolewski. Udział biorą krytycy i przyjaciele Białoszewskiego : Jacek Kopciński,
Agnieszka (Kostrzębska) Petelska, Anna
Sobolewska. Osobista wypowiedź Mirona
Białoszewskiego.
Miron Białoszewski o Tarczyńskiej –
Jacek Dzięgiel
16.40 „Pobĳą mnie! za rymoﬁlstwo!”
– poezja Białoszewskiego w interpretacji z krainy kwadratów i szuﬂad – rapuje
Flesh, perkusja Kuba Kuroń
18.00 ”Osmędeusze” Białoszewskiego
– TEATR PROSCENIUM reż. Ziuta Zającówna. Wystawa o życiu i twórczości
Mirona Białoszewskiego

ZAUŁEK DZIECIAKÓW I URWISÓW

ul. Tarczyńska 12

13.00 GRY i ZABAWY LITERACKIE
ORAZ KONKURSY Z NAGRODAMI
13.15 Piosenki dzieci, o dzieciach, dla
dzieci – Dziecięcy Zespół Wokalny GONG
13.30 Wiersze naszych dziadków–poetów ze „Świerszczyka”: Mirona Białoszewskiego, Ewę Szelburg-Zarembinę,
Hannę Januszewska, Stefanię Szuchową
prezentuje Maciej Damięcki
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14.30 „Edward Lutczyn tylko dla dzieci”. Rymowanki-rysowanki – na życzenie
dzieci wiersze Wandy Chotomskiej ilustruje
Edward Lutczyn. AUKCJA prac na rzecz
Domu Dziecka „U Brzechwy”.

15.00 „Żegnaj Judaszu” Ireneusza
Iredyńskiego reż. Jolanty Słobodzian,
słuchowiska radiowe I. Iredyńskiego komentarz Janusz Kukuła. Moderator
Grażyna Gronczewska

15.15 Śpiewamy piosenkę o Tarczyńskiej z Zespołem GONG

13.00 – 19.00 Kiermasze książek:
„WYDAWNICTWO
LITERATURA”,
„WYDAWNICTWO JAWORSKI”

15.30 Bawi się z dziećmi w rymy Wanda
Chotomska
17.00 Grzegorz Kazdepke zaprasza na
Kacperiadę

PAKAMERA „TEATRU
na TARCZYŃSKIEJ – ciąg bliższy”

Galeria „ Myśliwska” ul. Tarczyńska 1

14.00 Spotkanie z twórcami , przyjaciółmi i znawcami „Teatru na Tarczyńskiej”:
Lechem
Emfazym
Stefańskim,
Waldemarem Lachem, Małgorzatą Komorowską, Sławomirem Piecewiczem,
Małgorzatą Baranowską, Wandą Chotomską, Anną Sobolewską, Justyną Sobolewską,
Markiem Nowakowskim, Hanną Kirchner,
Ewą Berberiusz, Janiną Papuzińską,
Piotrem
Wojciechowskim,
Marcinem
Wolskim, Edwardem Pałłaszem, Andrzejem Kuśmierczykiem, Marią Janion,
Januszem Beksiakiem, Krystyną Tarasewicz, Januszem Odrowąż – Pieniążkiem.
Gospodarze
spotkania:
członkowie
Fundacji im. Mirona Białoszewskiego.
Moderator - Agnieszka Czerniak / Małgorzata Komorowska/ Justyna Sobolewska

BRAMA
ul. Tarczyńska 5/9
13.00 Po Słonecznej stronie Tarczyńskiej...” Zespół „Warstet Jazz” Janusz Furtak – pianino, Marek Zgliński – gitara, Józef
Sribniak - klarnet, saksofon, Zdzisław Firlej – trąbka, Marcin Gajewski - instrumenty
klawiszowe, Szabolcs Szilagyi – harmonĳki.
16.00 Kapela Staszka Wielanka.
Premiera piosenki „Ulica Tarczyńska” ;
słowa – Wanda Chotomska, muzyka –
Staszek Wielanek

KINO – RADIO – TEATR
Księgarnia Hiszpańska

ul. Tarczyńska 3

13.00 „W pobliżu Mirona” – reż.Piotr
Morawski, komentarz Tadeusz Sobolewski – słuchowiska Mirona Białoszewskiego.
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13.00 – 19.00 Letni Bar pod Chmurką
– Hotel Jan III Sobieski, ul. Tarczyńska 8

WYSTAWY:

1. „Śpiewające ilustracje” – rysunki
Joanny Zagner - Kołat do książki „Ptaki” – Wandy Chotomskiej WYDAWNICTWO LITERATURA Galeria Filtry
ul. Tarczyńska 12.
2. Edward Lutczyn „Tylko dla dorosłych” Aukcja na rzecz Domu Dziecka
„U Brzechwy”. „Galeria na Tarczyńskiej” ul. Tarczyńska 12. Wernisaż
godz.17.30
3.
Warsztaty
fotograﬁi
artystycznej młodych twórców. Prezentacje autorskie – Fotoklub RP
Galeria na Parkanie ul. Tarczyńska 10.
4. Retro Mironalia Galeria w Bramie
ul. Tarczyńska 9
5. „Baśniowe fantazje”
Krystyny
Michałowskiej Kwiaciarnia „Altana
Kwiatów”, ul.Tarczyńska 5/9
6. Mironalia – Animalia – wystawa
Julka Zawilińskiego. Julek zaprasza
do wspólnego malowania zwierząt
od godz. 13.00, Galeria „Myśliwska”
ul. Tarczyńska 1
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czerwcowym wydaniu kontynuujemy nasz cykl wspomnień,
w rozmowie z Małgorzatą Baranowską
przypominamy i przybliżamy sylwetkę
Mirona Białoszewskiego – twórcy
wybitnie warszawskiego, mocno związanego z Ochotą współtworzonym
w latach 50 – tych Teatrem na Tarczyńskiej.
Od lat na tej ulicy, w czerwcu (miesiącu
urodzin i śmierci poety) obchodzone są
Mironalia – festiwal twórczości artysty.

Na stronach poświęconych działalności
Ośrodka Kultury Ochoty i jego ﬁlii
przypominamy to co wydarzyło się
ciekawego w ostatnich tygodniach,
(polecam wystawę i tekst poświęcony
fotograﬁi otworkowej) i zachęcamy do
udziału w atrakcjach przygotowanych na
czerwiec. Życzę ciekawej lektury,

„Z prawdziwą przyjemnością przeczytałem pierwszy numer „Ochotnika”. Takiego
pisma, ukierunkowanego na kulturę brakowało w naszej dzielnicy. Bardzo interesujące wydały mi się artykuły dotyczące
dziejów Ochoty i wspomnień osób z nią
związanych. Dobrze byłoby wszakże, aby
oprócz przeszłości pismo zajmowało się
także przyszłością – dalszą i bliższą – tej
części Warszawy. Miedzy innymi i dlatego,
że Ochota wydaje się dzielnicą nieco zaniedbaną jeśli idzie o estetykę i infrastrukturę kulturalną. Brak jej także, jeśli wierzyć
rankingom prasowym, tzw. miejsc magicznych czy szczególnie urokliwych /może
z wyjątkiem Pola Mokotowskiego, choć to
zdominowali w ostatnich latach piwosze/.
Od niedawna mieszkam w pobliżu placu
Narutowicza. Właśnie ten plac, z zabudową w dużej mierze szczęśliwie zachowaną
sprzed wojny, z popiersiem prezydenta,
z ładną zielenią i kościołem św. Jakuba,

Strony OKO
Światowy Dzień Fotograﬁi Otworkowej
na Ochocie ..................................................10
Eleni oczarowała Publiczność ..................11
Jak zostać artystą .....................................11
Majowe koncerty w OKO .........................12
Koktajl Duńsko - Polski ............................12
Dom Kultury „Rakowiec”

Joanna Rolińska

Gongowe talenty / „Tobie Ojcze” .............13
Klub Nauczyciela / SURMA
Big Ben / VII Festyn Podwórkowy
„Poznajmy się” ...............................................14

Listy do redakcji
Do redakcji naszego pisma przyszło
sporo miłych listów od osób, którym
proﬁl „Ochotnika” wydał się interesujący. Zdecydowaliśmy się wydrukować
jeden z nich, w którym autor oprócz
podziękowań porusza konkretną
sprawę, o której być może czytelnicy
chcieliby podyskutować. Zachęcamy
do korespondencji. Co ciekawsze
wypowiedzi będziemy publikować.

o Mironie Białoszewskim opowiada
Małgorzata Baranowska .............................8

mógłby stanowić wizytówkę dzielnicy.
Mógłby, gdyby jej władze tudzież radni,
zdecydowali się na kilka ozdrowieńczych
kroków: otynkowanie okolicznych budynków (i zabezpieczenie ich odpowiednimi
środkami chemicznymi przed różnymi
mazimurkami), usunięcie ze środka skweru koszmarnych bud z hot-dogami i papierosami, przywrócenie dawnej funkcji toalecie, w której ulokował się pub, ograniczenie
sprzedaży alkoholu w sklepach na samym
placu i w jego pobliżu, przede wszystkim
w całodobowym róg Grójeckiej i Słupeckiej, gdzie koncentruje się tzw. element. Są
to działania w dużej mierze porządkowe
i nie wymagające większych środków. Ale
marzyła by się także, co zresztą zapowiadał kiedyś burmistrz Ochoty, likwidacja
pętli tramwajowej na placu i przedłużenie biegu kończących tam bieg tramwajów
do Banacha oraz dowartościowanie placu
jakimś budynkiem o charakterze kulturalnym - salonem wystawowym, czy klubem
książki i prasy połączonym z kawiarnią.
Taki, ładnie zaprojektowany, zatopiony
w zieleni, przeszklony budynek mógłby się mieścić w miejscu obecnej dyżurki
tramwajarskiej.
Pomysły te poddaje pod uwagę władzom dzielnicy namawiając jednocześnie
czytelników „Ochotnika” do dyskusji na
powyższy temat.”
Zbigniew Chomicz
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Kalendarium / Biblioteki na Ochocie ........15
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architektura
Jarosław Zieliński

Z DZIEJÓW
OCHOTY

Domy Pocztowej
Kasy Oszczędności

W

1922 r. na należących do Skarbu
Państwa terenach, uprzednio
stanowiących nieużytki w obrębie przedpola rosyjskiej Twierdzy Warszawa, wytyczono sieć ulic oraz centralnie
względem nich usytuowany plac Narutowicza. Ówczesna państwowa polityka
kredytowania inwestycji sprzyjała wznoszeniu domów jednorodzinnych i kilkurodzinnych w układach szeregowych lub
bliźniaczych, realizowanych w prawnych
ramach spółdzielni własnościowych. Takie
też były początki Kolonii Staszica, opisanej w poprzednim odcinku cyklu. Do budowy wielorodzinnych, wielopiętrowych
domów spółdzielczych przystąpiono nieco później, natomiast czynszówek w tym
czasie nie stawiano prawie wcale, bowiem
ustawa o ochronie lokatorów nie sprzyjała
rachunkowi ekonomicznemu, a i z pozyskiwaniem kredytów nie było najlepiej.
Ograniczenia te nie dotyczyły Pocztowej
Kasy Oszczędności – wielkiej państwowej
ﬁrmy obracającej ogromnymi sumami,
które gdzieś należało lokować. Nie chodziło przy tym o szybkie, a więc obarczone
ryzykiem, pomnożenie wyłożonego kapitału, a o stworzenie bezpiecznego funduszu zasilanego wkładami społeczeństwa
i generującego umiarkowany zysk drogą
eksploatacji zasobów mieszkaniowych.
Aby – przy istniejących ograniczeniach
ustawowych – spełnić warunek rentowności, PKO zdecydowało o zakupie lub budowie większej liczby budynków o znacznej
ilości mieszkań, przy czym ﬁrma adresowała ofertę do średniozamożnego najemcy, zadowalającego się niezbyt dużym, ale
wygodnym mieszkaniem.
Takie warunki spełniły dwa domy wybudowane przy ul. Filtrowej, oznaczone
numerami 68 i 70. Pierwszy z nich ukończono w 1926 r. na podstawie projektu
Mariana Palewicza, architekta-klasycysty
wykształconego w Petersburgu, „nadwornego” budowniczego PKO.
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Był to czas, w którym w Warszawie
zaczynały zyskiwać posłuch idee funkcjonalizmu, lansujące mieszkania dobrze
nasłonecznione i przewietrzane oraz budynki o prostych, nieozdobnych formach,
pozbawione mrocznych podwórzy-studni. Żadna z tych cech nie została szerzej
uwzględniona w kamienicy PKO, która
nie tylko fasadą sugerowała mieszczańską „solidność”, właściwą minionej epoce,
ale także układem – aż pięciopodwórzowym! – wpisywała się w tradycje XIX w.
Na zapleczu skrzydła frontowego znajdował się centralny, wydłużony dziedziniec,
odseparowany oﬁcynami bocznymi od
rozplanowanych na ich tyłach dwóch par
małych podwórek, rozdzielonych z kolei
oﬁcynami poprzecznymi. Na szczęście
owe boczne dziedzińczyki otwarto od strony granic posesji na podwórza sąsiednich
nieruchomości, ale doświetlenie mieszkań
w tej części zespołu i tak było nienajlepsze.
Równie tradycyjna była konstrukcja domu,
w którym zastosowano drewniane stropy
i więźbę dachową.
Skrzydło frontowe miało sześć kondygnacji, z których górną ukryto w masywnym, łamanym dachu ceramicznym. Centralną cześć tej kondygnacji uformowano
na podobieństwo schodkowej a�yki, ujętej
na skrajach trójbocznymi ryzalitami, sięgającymi do podstawy fasady. Parter i pierwsze piętro pełniły kompozycyjnie funkcję
cokołu dla wyższych kondygnacji i zostały
pokryte rytymi w tynku liniami boniowania. Tu też umieszczono niezwykle rozbudowany, czterokolumnowy portal, stanowiący
oprawę przejazdu bramnego i umieszczonych
po jego bokach wejść
do sieni. Zwieńczenie
portalu stanowił balkon,
ozdobiony rzeźbionymi
rogami obﬁtości, ﬁgurami pu�ów trzymających
w objęciach baranki,
a także rzeźbą orła i motywami baranich głów.
W kompozycję portalu
wpleciono tablicę dokumentującą nazwę właściciela i rok ukończenia
budowy.
W całym budynku
(wraz z oﬁcynami) znajdowało się aż 478 lokali.
Standard stanowiły dwa
pokoje z kuchnią i łazienką, za które żądano
średnio 62 zł miesięcznie (było to ok. 20-25%
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przeciętnej pensji urzędniczej). Niektóre
lokale były większe i zawierały trzy pokoje
ze służbówką, kuchnią i łazienką. Czynsz
w tym przypadku wynosił ok. 100 zł. Cały
parter domu frontowego zarezerwowano
na sklepy.
Drugi dom PKO (Filtrowa 70) wystawiono w l. 1927-29, wg projektu mało znanego
architekta Zygmunta Tillingera. Budynek
miał narożne usytuowanie i swą główną,
łukowo zaklęśniętą elewacją zwracał się ku
placowi Narutowicza. I w tym przypadku
zastosowano – zupełnie już anachroniczne
– neoklasycystyczne formy fasady, której
mansardowo-a�ykowe zwieńczenie było
niemal wierną repliką starszej kamienicy,
aczkolwiek pozostałe elementy elewacji cechował nieco większy umiar. Układ oﬁcyn
na zapleczu zaprojektowano asymetrycznie. Oﬁcyna środkowa, dostawiona nieco
ukośnie do skrzydła frontowego, wraz
z prostopadle do niej dostawioną oﬁcyną
poprzeczną, wydzielały po stronie wschodniej dwa podwórka, zespolone przestrzennie z parą dziedzińców domu nr 68. Po
stronie zachodniej powstał duży dziedziniec otwarty ku ul. Grójeckiej, oskrzydlony dwustronnie przez oﬁcynę środkową
i część domu frontowego. Ciekawostkę
stanowił fakt, że oba budynki miały idealnie tę samą wysokość, choć w kamienicy
wzniesionej przez Tillingera występowała
jedna kondygnacja więcej (łącznie było ich
aż siedem). Rzecz w tym, że były one wyraźnie niższe od pięter w kamienicy autorstwa Lalewicza.

Plan rejonu pl. Narutowicza z ok. 1930 r.
– ciemną barwą zaznaczono domy PKO.

architektura
W całym budynku pomieszczono tylko 243 lokale, w efekcie zredukowania liczby oﬁcyn, ale także chyba w rezultacie wyższego
udziału mieszkań większych. Także
w tym domu cały parter zajęły sklepy, otwierające się ku przestrzeni
publicznej wielkimi, arkadowymi
witrynami.
Obie kamienice współtworzyły
wielkomiejską oprawę placu Narutowicza i ul. Filtrowej, a ich stosunkowo zachowawcza stylistyka
stanowiła urozmaicenie i przeciwwagę dla funkcjonalistycznych
brył sąsiednich gmachów, w tym
olbrzymiego domu studenckiego
(ul.
Akademicka)
i
domu
Spółdzielni
Artystów-Plastyków
(ul. Filtrowa 83). W rezultacie cała
ta zabudowa, uzupełniona dominantą w postaci „romańskiego” kościoła paraﬁi św. Jakuba, sprawiała
wrażenie nawarstwienia kilku epok, choć
w rzeczywistości łączny czas budowy
tych obiektów nie przekraczał osiemnastu
lat, a wyłączywszy świątynię – zaledwie
sześciu! W tak niebywale krótkim czasie
Ochota zyskała nowoczesne centrum, jakiego nie powstydziłoby się żadne całkiem
duże polskie miasto.
We wrześniu 1939 r. bomby zapalające
i pociski artyleryjskie spowodowały duże
szkody w obu budynkach. Szczególnie
ucierpiała fasada domu nr 70, wystawiona na bezpośredni ostrzał od strony zachodniego przedpola stolicy – zniszczeniu

Dom nr 68. Stan z 1928 r.
uległo aż 40 lokali. W domu nr 68 zostało
zniszczonych lub uszkodzonych 16 lokali,
głównie na spalonej kondygnacji poddasza.
Podczas powstania warszawskiego budynek ten nie poniósł już większego uszczerbku (pomĳam tu gehennę jego lokatorów,
dzielących tragiczny los ludności Ochoty),
natomiast dom nr 70 w swym skrzydle
frontowym został całkowicie spalony i w
części zburzony. W 1947 r., po rozbiórce
resztek fasady do parteru, elewację odbudowano w całkowicie nowych, modernistycznych formach, na podstawie projektu

Jerzego Wierzbickiego, który dostawił
bliźniaczy budynek od strony ul. Grójeckiej 35. O dawniejszej metryce kamienicy
świadczy jedynie zachowana tablica fundacyjna. Dom nr 68 odbudowano z zachowaniem dawnego wystroju, ale niestety bez dachu mansardowego, przez co
bryła obiektu jest pozbawiona logicznego
zwieńczenia. Szkoda, że zerwano ze stylistyczną jednością obu domów, przez co
starszy z nich wydaje się odosobnionym,
niezrozumiałym wtrętem, należącym do
innej epoki niż budynki sąsiednie. 

Dom nr 70, ok. 1930 r.
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wspomnienia
Małgorzata Baranowska

Wracam na Ochotę (2)

C

oś mi się wydaje, że dawna,
bardzo warszawska, miłość do
tramwajów – po beznadziejnym
okresie braku miłości do jakiegokolwiek
środka komunikacji miejskiej – przechodzi
na metro. Warszawiacy je polubili. Ale nic
się nie może równać z tramwajem elektrycznym, który uważany z początku za
wynalazek diabelski, prawie natychmiast
stał się ulubieńcem.
Moja mama pamięta, że w pierwszych
latach mieszkania tutaj, czyli na Ochocie,
Raszyńska 58, z okna kuchni widywała
tramwaj jadący Filtrową w stronę
pl. Narutowicza, gdzie kończył swój bieg.
Tam stał pewien czas – odpowiedni dla
zjedzenia przez motorniczego swojego
chleba z boczkiem i popicia herbatą z termosu – i po tych samych torach wracał, bo
to była linia pojedyncza. Przez ten czas rodzice zdążali małą Hanię, czyli moją mamę
w wieku nieletnim, ubrać, sami coś włożyć, udać się na przystanek róg Raszyńskiej i Filtrowej i zdążyć na powracający
do miasta tramwaj.

dyś z otwartego podestu wchodziło się do
zamkniętej części, tak jak do pokoju, otwierając z klamki drzwi i zamykając je za sobą.
Ale najważniejsza była oczywiście czarodziejska wajcha z gałką, która całym tym
czarownym pojazdem kierowała. Mama
mówi, że czarna, ja że złota, czyli mosiężna.
Dzisiejsze prztyczki i przyciski absolutnie
nie mogą się z ową wajchą równać.
Za mojego dzieciństwa rzadko można
było podziwiać konstrukcje tramwajów,
bo jeździły one nieprawdopodobnie obwieszone całymi gronami ludzi nie wiadomo jak utrzymującymi się na stopniach
i już właściwie poza nimi. Czepianie się
tramwaju, jeżdżenie na stopniach i wyska-

kiwanie, kiedy jeszcze nie stanął, było ukochaną zabawą chłopców. Mój brat, Tadzik,
utrzymywał, że w przyszłości będzie miał
dzieci tylko rude, piegowate, i że będą się
czepiały tramwajów. A tu bardzo szybko nie było już jak się tramwaju uczepić.
Choć, jak przyszły te zamknięte, które wydawały się „wbrew naturze”, niektórzy
jeździli jeszcze do szkoły na tzw. cycku,
czyli tej części, do której doczepiało się
następny wagon. Ale to już było bardziej
niebezpieczne.
Do natrętów mówiło się potocznie:
„a czep się pan tramwaju”. Istniał cały
osobny folklor dowcipów tramwajowych.
Chociaż ten tłok nie był wcale śmieszny, bo
Warszawa była strasznie po wojnie uboga w komunikację. Wielka część taboru
została zniszczona i wywieziona do Niemiec. Wiele wagonów zostało użyte przez
warszawskich powstańców do budowania
barykad. Pierwsza po wojnie ruszyła linia
1, w czerwcu 1945. Ale już dwie następne
uruchomione, pierwsze w Warszawie lewobrzeżnej, to linie ochockie: 7 – pl. Starynkiewicza – Okęcie i 8 – pl. Starynkiewicza
- Opaczewska. Trzeba powiedzieć, że po
wojnie wszyscy kochali tramwajarzy, którzy odznaczyli się odwagą w czasie okupacji i niejednokrotnie ratowali życie swoich pasażerów. Ale to już inna historia. 

Musiała już wtedy mieć z siedem lat,
albo więcej, ponieważ to wspomnienie
może dotyczyć tylko linii 17, która została
uruchomiona w roku 1929 i miała następującą trasę: Dworzec Gdański – Sierakowska
– pl. Muranowski – Nalewki – Bielańska
– pl. Teatralny – Moliera – Trębacka – Krakowskie Przedmieście – Królewska – Marszałkowska – Śniadeckich – Nowowiejska
– Sucha – Filtrowa – pl. Narutowicza.
Zapytana, mama przypomniała sobie
siedemnastkę. Za moich czasów ona tędy
nie chodziła i ja Filtrową jeździłam piątką
lub piętnastką. W każdym razie pamiętam
jeszcze dobrze stare wagony z otwartymi
pomostami i ławkami, tak jak teraz w metrze, wzdłuż ścian. Oczywiście wszystko
drewniane. W roku 1958 dopiero wycofano
w Warszawie wagony jeszcze sprzed I wojny i międzywojenne. Może i tak, ale wydaje mi się, że piętnastka jeździła z takimi
znacznie dłużej. Mama przypomina, że kiefot. Magda Kisiel
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Filozofowie
z Kolonii
Staszica

Ewa wyszła za mąż za pierwszego prezydenta RP Gabriela
Narutowicza (sierpień 1901 r.).
Kodisowa mieszkała w budynku Filtrowa 30, który był
przeznaczony dla mieszkańców nie mających ambicji willowych. Tu również z Pragi z
ul. Kowelskiej 4, przeniósł się
Zarząd Kolonii im. Staszica.

N

ie wiemy dokładnie co przyświecało założycielom spółdzielni kolonii
by tak ją nazwać. W latach dwudziestych przykrawano wizerunek Stanisława Staszica (1755-1826) do różnych potrzeb.
Kojarzono z nim nieraz bardzo odległe treści
i „każdy fabrykował sobie posąg ten z odmiennego brązu”. Ceniono Staszica jako
tego, który „nie burzył, tylko budował”. Był
to „milioner mieszkający w dwóch pokojach,
sam sobie pończochy cerował, a zebranym
z oszczędności bogactwem, nauki uposażył”.
W dziedzinie ﬁlozoﬁi patron kolonii swoje
własne, bogate doświadczenie polityczne
przełożył na pewną wizję historiozoﬁczną,
tłumaczącą genezę i rozwój społeczeństwa
a także świetność i upadek państwa.
Oczywiście nie postać Staszica spowodowała, iż na kolonii zamieszkało kilka osób,
które parały się tą osobliwą profesją. Zacznę
od najstarszej reprezentantki czyli miłośnicy
mądrości Józefy Fabiany z Krzyżanowskich
Kodisowej (1865-1940). Nauki ﬁlozoﬁczne
studiowała u głośnego swego czasu twórcy
empiriokrytycyzmu R. Avenariusa. Była najwybitniejszą w Polsce zwolenniczką i propagatorką tego kierunku ﬁlozoﬁi. Wykładała
na Wolnej Wszechnicy Polskiej, a także aktywnie uczestniczyła w organizacjach kobiecych, gdzie była rzeczniczką emancypacji
i równouprawnienia kobiet. Ogłosiła wiele
prac popularyzacyjnych z dziedziny ﬁlozoﬁi. Ciekawostką jest to, że jej rodzona siostra

Na początku ulicy Filtrowej pod numerem siódmym mieszkał doktor
ﬁlozoﬁi Marian Reiter (1874), który przełożył
(w 1913 r.) Rozmyślania – cesarza ﬁlozofa Marka
Aureliusza.
W 1941 roku Władysław
Tatarkiewicz (1886-1980) za
biżuterię swojej matki i żony,
a także za kamieniczkę trzy
piętrową przy ul. Zwycięzców kupił willę na Prezydenckiej 4. To tu powstały:
O szczęściu, i trzeci tom Historii ﬁlozoﬁi. Również tu
w co poniedziałkowych spotkaniach brała udział grupa
starszych słuchaczy dobrze
zapowiadających się adeptów
ﬁlozoﬁi. Wśród nich znajdował się jeden z najwybitniejszych polskich ﬁlozofów – Jan
Salamucha (1903-1944) – stroniący od popularyzacji tej
dziedziny. Do grona słuchaczy ks. Jana Salamuchy należał młody Karol Wojtyła (Jan
Paweł II mówił o tym podczas pielgrzymki do Polski
w 1997 roku). W chwili wybuchu powstania Salamucha był
w kościele św. Jakuba przy
pl. Narutowicza, wieczorem
udał się do budynku przy Filtrowej 62, gdzie pełnił służbę
medyczną. Potem przedostał
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Krzysztof Trawkowski

się do budynku przy ul. Mianowskiego 15 (Kolonia Lubeckiego),
gdzie próbując ratować rannych
znajdujących się w piwnicy został
zakłuty bagnetami. Tu również
ginie rozstrzelany Jan Łempicki
(wielki umysł i talent ﬁlozoﬁczny) ,
ﬁlozof z grupy z ul. Prezydenckiej,
która planowała wydawanie zbiorowe dzieła pt. Zagadnienie ﬁlozoﬁi.
Niestety wszystkie materiały spłonęły z biblioteką i rękopisami prof.
Tatarkiewicza. 

fot. Magda Kisiel
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Oswajanie
miasta
„Był poetą do głębi warszawskim”
o Mironie Białoszewskim
opowiada Małgorzata Baranowska

 Interesuje mnie jak Białoszewski
czuł się w mieście - nie w mieszkaniu,
gdzie wił swoje gniazdo, które go
oddzielało od świata - tylko on na tle
miasta, na ulicach, w sklepach (słyszałam, że miał taki okres, że w ogóle nie
wchodził do żadnych sklepów, nic nie
kupował, żywił się u przyjaciół...).
Białoszewski był niesamowicie towarzyskim samotnikiem. Miał mnóstwo
przyjaciół, urządzał gigantyczne spotkania towarzysko - literackie, a jednocześnie
lubił być sam, ta samotność była mu potrzebna. Wychodził w nocy i chodził po
mieście, przestawił w ten sposób zupełnie
swój zegar biologiczny, obserwował śpiące
miasto. Raz pojechaliśmy w nocy razem do
Wilanowa – to było fantastyczne przeżycie.
Uważam, że potrzebował samotności żeby
tworzyć, bo w towarzystwie można robić
chyba tylko kabaret. Kiedy go poznałam
(późne lata 70 – te) bardzo dużo chodził po
mieście, ale miał też takie okresy w życiu,
że głównie leżał w łóżku. I z tym leżeniem
to też wg mnie było tak jak z chodzeniem
po nocy: wybór skrajnego życia oddziela
od ludzi. Żył więc w ten sposób, że chodził
nocami, a dniami spał. Chyba, że szedł do
kina, a chodził nieraz kilka razy dziennie.
Był kino-maniakiem.

 A jak leżał to dlatego, że był chory?
Nie, to był taki sposób życia. W domu
najważniejsze było łóżko z kolorową pościelą. Miał takie okresy w życiu, że całymi
dniami przesiadywał tylko w łóżku.

 Chociaż twierdził, że podstawą
egzystencji jest ruch. Czy to chodzenie po mieście było dla niego sposobem życia, wypatrywaniem życia?
Tak. Wyciągnął później z tego konsekwencje i zaczął podróżować po świecie.
Ale każde miasto zawsze przyrównywał
do Warszawy. Bo w życiu Białoszewskiego nie chodziło o miasto, chodziło o to
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konkretne miasto: o Warszawę. On jest poetą do
głębi warszawskim. Kiedy
zwiedzał przejścia w piramidach egipskich, myślał
o powstaniu warszawskim
i o kanałach.

 Nie mógł się oderwać od tego miasta?
Tak, tylko rozumiałabym to w sposób bardzo
pozytywny.
Warszawa
była jego centrum świata,
tak jak dawniej dla wielu
np. Rzym. Warszawa była
miastem światem. Podobnie jak wtedy, gdy doszedł
do takiego rodzaju wżycia
się w blokowiska, że uznał,
że światem może być też
wielki blok. On uwielbiał to miasto, chociaż nie
wszystko akceptował - jak
każdy. Nie pomalowane
nowe socjalistyczne osiedla nazywał architekturą
sprasowanych śmieci – nie
lubił tej estetyki, ale jednocześnie się w nią zagłębiał.

 Miał ulubione trasy wędrówek
warszawskich? Pewnie śródmieście, centrum starej Warszawy?
Za czasów naszej znajomości zapuszczał
się w okolice Lizbońskiej – tam, gdzie wtedy mieszkał, „schodził” je całkowicie. Korzystał z tego co było najbliżej. Każdą rzecz
musiał organoleptycznie poznać.

 Oswajał?
Tak. Oswajał to co nowe. A jego tak intensywny związek z miastem zrodził się
w czasie okupacji i w czasie powstania
warszawskiego, kiedy przedzierał się
przez miasto kanałami. Opisał to dopiero
30 lat po wojnie w „Pamiętniku z powstania warszawskiego”. Dlaczego tak późno?
Bo długo nie miał „języka” na przekazanie
tego rodzaju przeżycia. Trudno było niektórym przyjąć ten język, który niczego
nie sakralizuje. Jego język jest językiem
codzienności i gehenny ludności cywilnej,
która była w powstaniu i przeżyła. Trudno oddać słowem dźwięk walących się
domów. A Białoszewski tak wrażliwy na
dźwięki wspaniale to opisał.
Pamiętam historię, którą opowiadał: po
wojnie pracował w dziale miejskim „Świata Młodych” i dostał zadanie, żeby wejść
na Prudential (dziś Hotel Warszawa, przed
wojną najwyższy budynek w mieście), zrobić zdjęcia i reportaż z tego zrujnowanego
budynku. Wejście po szynach konstrukcyj-
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nych nie było łatwe: zrujnowane schody,
wysoko. Potem okazało się, że zdjęcia nie
wyszły i musiał jeszcze raz wdrapywać się
na ten budynek! Niesamowita przygoda!

 Podobno jak kierował kogoś pod
konkretny adres to robił to zawsze
bardzo dokładnie; każdą szparę
w murze był w stanie nakreślić.
Bo on po prostu kochał te ulice i wszystko o nich wiedział.

 Często rozmawiała Pani
z Białoszewskim o mieście?
Prawie zawsze. 14 XII 81 roku mieliśmy nagrać audycję radiową, do której
oczywiście nigdy nie doszło. Chcieliśmy
rozmawiać o kamienicy, o dużym bloku,
który miał obrazować świat, wszechświat,
życie, miasto, wszystko naraz. Uznaliśmy,
że jest to świat ułomny, ponieważ nie ma
centrum, a świat bez centrum nie może istnieć. Niestety socjalizm jak tylko zauważył jakieś centrum to je zaraz likwidował.
Jego trochę przerażało nowe osiedle i ulica
Lizbońska, gdzie musiał pod koniec życia
mieszkać – nazywał to miejsce Chamowo.
Prawdziwe miasto to było dla niego miasto
w śródmieściu. Ale każde doświadczenie
fantastycznie potraﬁł przetworzyć we własną twórczość: rozmawialiśmy o rurach
i królu Ruryku, który żyje w tych rurach
w blokach, o duchach i innych zjawiskach
plączących się po blokowych korytarzach.

rozmowa miesiąca



fot. Magda Kisiel
Pisał o tym wiersze, tworzył rzeczywistość
dokoła siebie. Stworzył też mieszkanie na
Lizbońskiej, malutkie. Okna obite były
czymś miękkim, jak się je zamykało to wewnątrz nawet w jasny dzień było ciemno.
Nie miał stołu. Jednym z niewielu sprzętów był tzw. grajek – czyli sprzęt do odtwarzania płyt. Zaskakiwał mnie rodzajem
muzyki, której słuchał: muzyka dworska,
chorały gregoriańskie. W tym mieszkaniu,
w którym właściwie nie było nic, wisiało
parę barokowych aniołów i stał niesłychanie misternie przez poetę skomponowany bukiet wielkości dorosłego człowieka.
To było mieszkanie bardzo poetyckie,
piękne i wymyślone. A pod łóżkiem stał
zawsze słoik z marmoladą. Goście byli częstowani herbatą, którą ja musiałam więcej
niż ¾ wylewać do zlewu i dolewać wody.
Straszna siekiera, można było zejść po tej
herbacie! Leżało trochę książek, ale tylko
takie do bieżącego czytania, ponieważ on
udawał, że nic nie czyta, a przecież czytał

straszliwie dużo, tylko się nie przyznawał do tego. Udawał prostaczka. Nie żeby
przybierał taką pozę, on nie miał ochoty na
ten temat w ogóle rozmawiać.

 To znaczy, że nie miał w sobie
nic ze snobizmu intelektualnego?
Nie raczej odwrotnie, jeśli się snobował
to raczej na coś odwrotnego. Ale ludzie
mimo wszystko sami sobie wydawali się
ciekawsi przy nim, on z każdym tak rozmawiał, jakby tylko z nim na świecie chciał
rozmawiać.

 Umiał słuchać?
Umiał i wykorzystywał
twórczości.

to w swojej

„Zanim zaczął się teatr – było miejsce. Niełatwo jest przebudzić mieszkanie i wychować je sobie na partnera.
Ale lata całe muzykowania, malowania, pisania miały moc ożywiającą i w
końcu zrobiły swoje – genius loci Tarczyńskiej był oczywisty, istniał, współdziałał, pomagał. Najwyraźniej to wyszło, kiedy w 1957 roku Miron i Leszek
(już jako Teatr na Tarczyńskiej) przenieśli się do „Hybryd”. Niby wszystko
było jak trzeba, a jednak – niezupełnie.
Wyraźnie czegoś zabrakło. Oczywiście – Tarczyńskiej! Hybrydy też miały
swego ducha, całkiem jednak innego.
Sama ulica Tarczyńska wyglądała
dosyć smutnawo: kocie łby, trotuar
wąski, byle jaki, na prawo jakieś płoty i pusto, na lewo ponure czynszówki nie obalone wojną, ale i nie tknięte
dobrodziejstwami pokoju. W oﬁcynie
domu nr 11 mieszkał właśnie Lech
Emfazy Stefański.
Panie z socjety, wykręcające sobie
obcasy na tych brukach, powiadały,
że czuły się podobne zeszłowiecznym
damom odbywającym uciążliwą, ale
i ekscytującą drogę do domku czarownicy na jakimś zaszarganym przedmieściu – tak więc działanie teatru jak
gdyby przekraczało własne progi.
Piętra były strasznie wysokie. Wchodziło się i wchodziło. Na drugim
mieszkała Lonia, mama Leszkowa,
i stąd płynęły w górę posiłki dla ciała.
Bo często bywało tak, że ciało mdlało,
a duch kwitł w najlepsze i siedzenia
na Tarczyńskiej przeciągały się w nieskończoność.”
- fragment wspomnienia Marii Fabickiej – Choińskiej pt. „Tarczyńska
11”, zamieszczonym w książce „Miron. Wspomnienia o poecie” w opracowaniu Hanny Kirchner. Wydawnictwo Tenten, r. 1996.

Rozmawiała Joanna Rolińska
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Światowy Dzień
Fotograﬁi Otworkowej na Ochocie

F

otograﬁa otworkowa nawiązuje do
wczesnej techniki fotograﬁi i odwołuje się do zjawisk optycznych,
według których działała camera obscura.
Camera obscura (łac. ciemna komora) to
zamknięte, światłoszczelne pudełko z niewielkim otworem w jednej ze ścian. Światło wpadające przez otwór tworzy obraz
na wewnętrznej ścianie pudełka. Jest to
odwrócony obraz obiektu oświetlonego
lub świecącego znajdującego się na zewnątrz, przed ścianą z otworem. Promienie światła wpadając przez mały otwór
załamują się na jego krawędziach i w ten
sposób odwracają obraz.
Z czasem camera obscura ewoluowała
i zmieniała swoje rozmiary oraz zastosowania. W Starożytności była po prostu zaciemnionym pokojem i służyła do
obserwacji astronomicznych. W dobie
Renesansu stała się już drewnianym pudełkiem o długości kilkudziesięciu centymetrów pomocnym w tworzeniu szkiców
do obrazów1.
Bezsoczewkowa kamera posiada nieskończoną głębię ostrości i nie powoduje
zniekształceń obrazu, dlatego umożliwiała malarzom bezbłędne zarejestrowanie
proporcji budynków oraz perspektywy.
Camery obscury używał Canale�o, gdy
tworzył cykl wedut w latach 1770-80
z widokami Warszawy.
Karol Hordziej pisze także o camerze obscurze jako o prototypie kina. W XIX wieku
w Europie i Stanach Zjednoczonych
powstawały wielkie kamery-pokoje,
w których zebrani mogli oglądać

Camera obscura przy Board Walk w Ocean Grove, New Jersey, źródło: tamże
Rozwój techniki i wynalazek fotograﬁi
pozwoliły na umieszczanie wewnątrz camery obscury materiałów światłoczułych
i w ten sposób uwiecznianie pojawiających się obrazów.

zdjęcia
własnoręcznie zbudowanymi
aparatami (ewentualnie kupionymi) do fotograﬁi otworkowej. Zeskanowane fotograﬁe zgłasza się na stronę światowej galerii
www.pinholeday.org.

Interesujące
zastosowanie
znalazła camera obscura podczas pierwszej
i drugiej wojny światowej. Była używana do pomiaru trasy i prędkości
lotu samolotów wojsk nieprzyjaciela.

Nieodłącznym elementem ŚDFO są organizowane na całym świecie imprezy
towarzyszące. Ośrodek Kultury Ochoty
zaproponował mieszkańcom Warszawy
uczestnictwo w Światowym Dniu Fotograﬁi Otworkowej na Ochocie. Projekt
składał się z nieodpłatnych warsztatów
prowadzonych przez Krzysztofa Chimkowskiego, podczas których uczestnicy
poznawali technikę fotografowania otworkowego, budowania aparatów. Drugim
elementem OKO-wskiej imprezy były
wykłady dr. Zbigniewa Tomaszczuka dotyczące historii, estetyki i magii „pudełek
z dziurką”. Warsztaty kończyły się plenerem na Ochocie.

Źródło: tamże

W zajęciach wzięło udział 65 osób, zbudowano 40 aparatów. Efekty: otworkowe
ujęcia ławki w parku, bramy garażowej czy
Górki Szczęśliwickiej wraz z fotoreportażem Pawła Łucenko można oglądać na poplenerowej wystawie w Ośrodku w dniach
21 maja – 10 czerwca, na którą serdecznie
zapraszam. 

Była to kamera zbudowana w formie namiotu
z obiektywem umieszczonym na szczycie, a obraz padał bezpośrednio na kartograﬁczny plan
przestrzeni – czytamy u Hordzieja.

Bilet do Camera obscura,

źródło: www.brightbytes.com

ruchome, kolorowe obrazy tego, co działo
się na zewnątrz. Patent ten był możliwy
dzięki umieszczeniu nad suﬁtem obiektywu na obrotowym lustrze.
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Światowy Dzień Fotograﬁi Otworkowej
jest projektem międzynarodowym, propagującym na całym świecie (głównie przez
internet na stronie www.pinholeday.org) ideę
robienia zdjęć aparatami bez soczewek.
Od 2001 roku ŚDFO gromadzi tysiące
fascynatów na całym świecie, którzy każdego roku w ostatnią niedzielę kwietnia
– w tym roku był to 24 kwietnia – robią
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Ula Kwiatek
. K. Hordziej, Wszystko o fotograﬁi
otworkowej, za: www.pinhole.art.pl
1

Truskawkowe święto
Dzień Dziecka powinien być świętem całej rodziny. Niestety nasze święta coraz częściej przybierają komercyjny charakter. Rodzinna wyprawa do
kina, zoo czy wesołego miasteczka jest poważnym
wydatkiem dla normalnej polskiej rodziny. Planując w Ośrodku tegoroczne obchody Dnia Dziecka
chcieliśmy otworzyć świętowanie dla każdego, żeby
rodzice nie musieli tłumaczyć swoim pociechom
„Na to już nie mamy pieniędzy”. Dlatego w niedzielę 5 czerwca na Polach Mokotowskich wszystkie atrakcje będą bezpłatne.
Darmowe są także sobotnie koncerty rodzinne
w kościołach Ochoty. Gościliśmy już zespół Trebunie Tutki, Katarzynę Warno,
Soul Connection, a ostatnio wystąpiła Eleni. Kolejny koncert z tego cyklu: w sobotę 11 czerwca w Kościele p.w. M.P. Królowej Świata wystąpi Magda Anioł.

Jak zostać artystą…

OKO

Na kulturalnej mapie Ochoty znajdziemy też ulicę Tarczyńską: 12 czerwca
zapraszam na Mironalia, współorganizowane przez OKO święto poezji Mirona
Białoszewskiego.
Monika Bończa Tomaszewska – dyrektor Ośrodka Kultury Ochoty

To było już czwarte spotkanie z cieszącego
się ogromnym zainteresowaniem cyklu „Sobotnie koncerty w kościołach na Ochocie”.
Artystka wystąpiła z zespołem Costasa
Dżokasa, z którym współpracuje od 30-tu
lat. Rozpoczęła swój recital pieśnią - piosenką - „Maryjo, śliczna Pani”. Potem
usłyszeliśmy wiele znanych, śpiewanych
przez całą Polskę, przebojów sprzed lat.

fot. Paweł Krasiński

Piosenkarka podczas każdego koncertu
stara się wpleść w swój występ jakiś akcent
grecki. Tak było i tym razem. Eleni urodziła się wprawdzie w Bielawie na Dolnym
Śląsku, a obecnie mieszka w Poznaniu, ale
jej rodzice pochodzą z Grecji i ona sama
o tych swoich korzeniach stara się pamiętać.

ELENI OCZAROWAŁA
PUBLICZNOŚĆ...
W sobotę 21 maja o godz. 15.00 w kościele
p.w. św. Jakuba Apostoła przy Pl. Narutowicza zaśpiewała ELENI. Koncert,
zatytułowany „TOBIE MATKO” będący
prezentem Ośrodka Kultury Ochoty dla
wszystkich Mam z okazji zbliżającego się
„Dnia Matki” zgromadził ponad tysiąc osób.

Koncert ELENI był prawdziwą ucztą
duchową. Artystka ma w sobie tyle ciepła,
miłości i pokory, że jak nikt inny potraﬁ
budować niezwykły nastrój. To właśnie Jej
piosenki pozwalają nam odreagować codzienne napięcia, wyciszyć stres.
Osobisty urok i piękne wykonanie sprawiło, że zgromadzeni chętnie uczestniczyli
we wspólnym śpiewaniu.
Dyrektor OKO, dziękując za życzliwość okazaną przy organizacji kolejnego już koncertu ks. Prałatowi Henrykowi
Bartuszkowi, zaprosiła wszystkich na następne spotkanie organizowane przez Ośrodek Kultury Ochoty. Tym razem będzie
to koncert MAGDY ANIOŁ „ANI OKO,
ANI UCHO” w kościele NMP Królowej
Świata przy ul. Opaczewskiej. 

Ewa Kessler
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Od roku 1998 w Ośrodku Kultury Ochoty
działa trzyletnia niepubliczna szkoła wokalna. Nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje
Ministerstwo Kultury.
Znana początkowo pod nazwą Studio Piosenki, w listopadzie 2003 zyskała patrona
– Jerzego Wasowskiego. Uroczystość nadania szkole imienia miała miejsce w Teatrze Na
Woli, a przybyło na nią wiele znakomitości
z tak zwanego środowiska. Poza najbliższymi
patrona – Marią i Grzegorzem Wasowskimi,
było wielu wybitnych artystów scen polskich,
między innymi aktorzy z Kabaretu Starszych
Panów. Było to na trzy miesiące przed śmiercią Jeremiego Przybory. Złożony chorobą nie
przybył na koncert, jednak napisał list, który w Jego imieniu odczytała Magda Umer.
Z właściwym sobie poczuciem humoru wyraził w nim radość z powodu istnienia szkoły
o takim proﬁlu i życzył uczniom wielu sukcesów artystycznych.
Dawne Studio Piosenki to dziś Niepubliczna
Szkoła Wokalna im. Jerzego Wasowskiego.
Jest to miejsce wyjątkowe, pełne muzyki,
radości i twórczego zapału.
Szkoła stawia sobie za cel wychowanie pokolenia inteligentnych młodych artystów, wyuczonych zawodu piosenkarza na najlepszych
wzorcach. Stara się również przełamać panujący wśród młodzieży snobizm na wszystko
co zachodnie, krzewi wiedzę o wybitnych
polskich kabaretach literackich, klubach, piwnicach artystycznych etc. Nie ma w Polsce drugiej szkoły, która miałaby w swym programie
tego typu nauczanie..
Nauka w szkole kończy się uzyskaniem
dyplomu, ale warunkiem jest samodzielne
przygotowanie przez absolwenta koncertu.
Pełnego, profesjonalnego, dobrze ocenionego
przez powołaną do tego komisję.
Jeden z takich koncertów dyplomowych
odbył się w sobotę 30 kwietnia w Domu Na
Smolnej. Bohaterką wieczoru była Dorota
Szymonik.
Na koncert, zatytułowany „Na Nowo” złożyły się piosenki literackie i kabaretowe, podane w smakowitej klubowej atmosferze. Wokalistka śpiewała z towarzyszeniem jedynie
fortepianu, no i z niewielką pomocą przyjaciół, którzy tworzyli dobrze brzmiący chórek.
Był też duet męsko-męski, ubolewający nad
faktem, że „pojedynczo się z dziewczyną nie
upora/ ni dyplomata, ni mędrzec, ni wódz”.
Oprócz piosenek, można było posłuchać wierszy Hanny Świrszczyńskiej, czytanych przez
Zuzę Krynicką. Powstała bardzo zgrabna
całość, oklaskiwana przez publiczność.
Dorocie udało się zjednać dla „sprawy”
artystów doświadczonych i znanych. Oprawą muzyczną zajęła się Urszula Borkowska,
która zasiadała też tego wieczora przy fortepianie, opiekę artystyczną wzięła na siebie
Wiole�a Twardowska, a reżyserską Ryszard
Jakubisiak.
Mamy więc jeszcze jedną absolwentkę. Podpisujemy się pod piątką w dyplomie, gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.
Maria Piasecka
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OKO
Majowe koncerty w OKO
W sali widowiskowej Ośrodka Kultury Ochoty w dniu 14 maja br o godz.
19.00 odbył się koncert „JAZZ W OKO”.
Z recitalem wystąpił znany wokalista jazzowy KRZYSZTOF NOWIŃSKI, któremu
towarzyszyli Marcin Małecki – piano i
Kornel Jasiński - kontrabas. Artysta wykonał znane standardy amerykańskie i ballady jazzowe. Jak przystało na artystę jazzowego, Nowiński od lat nie zabiega o sławę
i sukces komercyjny, za to „robi swoje”.
Jest wokalistą dojrzałym i doświadczonym, czuje się, że to co robi, robi z sercem.
Piękne brzmienie głosu, ciekawe improwizacje i dobre współbrzmienie z zespołem…
i czegóż więcej trzeba?
Publiczność dopisała, koncert został bardzo dobrze przyjęty. Czekamy na następne
z tej serii.
W dniu 19 maja 2005 r. g. 19.00 w OKO
odbył się koncert jednego z pierwszych
profesjonalnych zespołów chrześcĳańskich
w Polsce formacji NEW LIFE’m.
Wystąpili w składzie:
BASIA WŁODARSKA - śpiew,
MARCIN POSPIESZALSKI - bas,
JOACHIM MENCEL - klawisz,
ROBERT CUDZICH - gitara,
PIOTR JANKOWSKI - perkusja
W ich kompozycjach i aranżacjach słychać wpływ jazzu, soulu, bluesa i muzyki latynoamerykańskiej. Paleta brzmień
i barw muzycznych tworzy bardzo piękną
muzyczną całość utrzymaną w rozpoznawalnym , charakterystycznym dla nich stylu. Piękny głos Basi, wspaniałe aranżacje,
brzmienie zespołu, solówki muzyków to
coś nie powtarzalnego.
W programie koncertu usłyszeliśmy
zarówno repertuar z najnowszej płyty
zespołu, jak i utwory mniej znane. Nie
zabrakło też przebojów: „Każdy wschód
słońca”, „Twoja miłość”, czy porywającego
wszystkich „Nie ma takich”.
Na zakończenie wspólnie ze zgromadzoną publicznością muzycy wykonali
„Wielbimy Ciebie”, a na bis, bez którego nie mogło się obyć po tak wspaniałej
dawce dobrej muzyki zagrali „Jest ktoś”.
NEW LIFE’m swoją twórczością dziękują i służą jedynemu dawcy piękna i dobra
jakim jest Bóg.
Szkoda tylko, że zespół tak rzadko gości w Warszawie i tak mało lansowany jest
przez nasze publiczne media.
Niech żałują Ci co nie przyszli na koncert, naprawdę było warto. 
Ewa Kessler
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KOKTAJL DUŃSKO-POLSKI

W

dniach 26 - 30 kwietnia 2005 r.
Ośrodek
Kultury
Ochoty
gościł
młodych
artystów
z Danii, z niewielkiej szkoły artystycznej
Aeroe Folkehojskole.
Szkoła wraz z internatem mieści się
na wyspie Aeroe w południowej Danii.
Aeroe ma 7000 mieszkańców i słynie ze
świetnie zachowanego miasteczka Aeroeskoebing liczącego 750 lat. Budynek
szkolny znajduje się w samym centrum
miasta, tuż nad morzem.
Szkoła specjalizuje się w nauce muzyki,
śpiewu i aktorstwa, ale wykładane są również inne przedmioty takie jak np. historia,
ﬁlozoﬁa, historia sztuki.
Thomas Bundgaard – dyrektor Aeroe
Folkehojskole mówi: „W szkole kładzie się
nacisk na naukę różnych przedmiotów,
ponieważ umożliwia to pełniejszy rozwój
umiejętności studentów. Chcemy odpowiedzieć na pytanie – co to znaczy być człowiekiem?, chcemy aby nasi studenci byli
aktywnymi ludźmi żyjącymi w demokratycznym kraju. Chcemy, aby potraﬁli wykorzystać możliwości jakie daje nowoczesne
społeczeństwo i aby respektowali innych
ludzi oraz byli aktywnymi obywatelami”.
Tego typu szkoły są bardzo popularne
w kulturalnej tradycji Skandynawii. Jest to
rodzaj powszechnego uniwersytetu, który przykłada wielką wagę do holistycznej
edukacji. Dzięki docenieniu wiedzy, intelektu, muzykalności, kreatywności, zaangażowania, poczucia humoru i osobistej odwagi, szkoły ludowe kształcą świadomych
własnych ideałów, demokratycznie ukierunkowanych członków społeczeństwa.
Do szkoły nie ma egzaminów wstępnych,
jednakże trzeba posiadać już pewne przygotowanie muzyczne, wokalne lub aktorskie. Po zakończeniu zajęć część studentów
stara się dostać do konserwatorium lub do
wyższej szkoły aktorskiej.
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Zazwyczaj do szkoły uczęszcza wielu obcokrajowców z Norwegii, Szwecji,
Islandii, Niemiec i Japonii. W tym roku w
5 - miesięcznym kursie bierze udział 5 osób
z Warszawy (2 wokalistki i 3 muzyków),
którzy dzięki stypendium z Unii Europejskiej oraz Aeroe Folkehojskole uczą się
i mieszkają za darmo. Stypendium z Unii
Europejskiej będzie można uzyskać do
roku 2007 i jest ono przeznaczone dla 10.
nowych państw członków Unii. Osoby
zainteresowane mogą kontaktować się
w języku angielskim: aero@aero.dk
W czasie prezentacji szkoły w Warszawie wystąpili m.in.: grupa rockowa złożona z duńskich i polskich muzyków - THE
ASTMATICS, zespół wokalny śpiewający
piosenki rockowe, soulowe, popowe oraz
rhytm and bluesowe – HUH oraz grupa
teatralna, która przedstawiła sztukę pt.
„PUSTY POKÓJ” według szwedzkiego pisarza Sandro Key-Aaberg’a.
Koncerty odbyły się w Klubie Muzycznym Indeks oraz w Pubie Nora. Grupa
teatralna wystąpiła w Ośrodku Kultury Ochoty oraz w Klubie Osiedlowym
Surma. Duńczykom bardzo podobał się
występ Sceny Młodych HYDE PARK
z OKO. Nasi goście chcą ponownie przyjechać do Warszawy, najprawdopodobniej
już tej jesieni. 
Danuta Jampolska
Ośrodek Kultury Ochoty poszukuje młodych muzyków w wieku
18-25 lat chcących wyjechać na 4-miesięczne stypendium do duńskiej szkoły artystycznej. Wymagana
jest znajomość języka angielskiego
na średnim poziomie oraz umiejętność gry na wybranym instrumencie.
Bliższe informacje: tel. 822-74-36.

D. K. Rakowiec
„Przez sztukę kształtuj siebie i swoje otoczenie”

GONGOWE
TALENTY
Od ponad dwudziestu lat Dziecięcy
Zespół Wokalny „GONG” pracuje w
Domu Kultury „RAKOWIEC” ucząc śpiewać najmłodszych. Wyrabia dobry smak
muzyczny i zamiłowanie do pracy artystycznej. Przez zespół przewinęło się ponad sześćset dzieci poznając w trakcie prób,
koncertów i nagrań tajniki pracy wokalnej,
ruchu scenicznego i poprawnej wymowy,
czyli dykcji. W ten sposób kadra zespołu
przygotowuje najmłodszych artystów do
dalszego ich rozwoju artystycznego, już
indywidualnego, już poza zespołem.
Wielu z tak przygotowanych gongowiczów dokonuje śmiałych wyborów i podejmuje dalszą naukę w szkołach muzycznych czy innych placówkach zajmujących
się artystycznym kształceniem indywidualnym. I na tym właśnie polega podstawowe zadanie, misja „Gongu”: przygotować
młodych ludzi do podejmowania dalszej
drogi artystycznej.
Do zespołu przyjmowane są dzieci
w wieku 7-9 lat – te najmłodsze. I jeśli
zespół pomoże im w pokochaniu muzyki, szybko ich apetyty artystyczne rosną
. W obecnym składzie zespołu jest wiele
dzieci uczących się dodatkowo właśnie
w ten sposób: rano zwykła szkoła podstawowa, popołudniami szkoła muzyczna
i jeszcze próby i koncerty gongowe.
Karolinka Karczemna (6 klasa) uczy się
gry na wiolonczeli, a z zespołem nagrała
kilka piosenek, między innymi wspólnie
z Piotrem Machalicą. Siostry Karina Kudła
(1 klasa gimnazjum) i Julia Kudła (6 klasa
podstawówki) grają na gitarach, a mały
Michałek Kawa (3 klasa) gra na instrumentach perkusyjnych. Sylwia Tomczykowska
(5 klasa) już drugi rok uczy się gry na
skrzypcach. Ola Walichnowska (5 klasa)
uczy się gry na gitarze, natomiast Inga
Zielińska (3 klasa) gra na harﬁe. Kolejne
dzieci przygotowują się do wstępnych egzaminów do szkół muzycznych i z satysfakcją trzeba zaznaczyć, że żadne gongowe
dziecko takiego egzaminu nie oblało.
Najstarsze dzieci, a właściwie już młodzież, po naturalnym rozstaniu się z dziecięcym zespołem i dziecięcym repertuarem, dalej uczą się albo śpiewu albo gry
na wybranych instrumentach. Często też
kontynuują pracę estradową w bardziej
dla siebie odpowiednich zespołach.

Katarzyna Rzymska uczy się śpiewu operowego, a dla zespołu wyśpiewała kilka
wspaniałych ogólnopolskich nagród. Olga
Komorowska przez kilka sezonów występowała w teatrze „BUFFO” z zespołem
„Metra”. Ola Kłoda nie tylko dalej pracuje
nad swym głosem, ale i ma stały kontrakt
w teatrze „ROMA”. Ewa Laskowska i Ola
Zawadzka uczą się i występują w „Studio
Buﬀo” razem z Gniewkiem Tomczykiem,
który dodatkowo uczęszcza do szkoły muzycznej (instrumenty perkusyjne). Jarek
Kościelnicki (student) jest również uczniem
szkoły muzycznej (waltornia, wokal) a ponadto jest już instruktorem w „Gongu”,
gdzie oddaje swym młodziutkim następcom całą swą i gongową i szkolną wiedzę
pomagając w ten sposób w odkrywaniu
kolejnych gongowych talentów.
Wszystkie dzieci z Ochoty w wielu 7-9
lat interesujące się śpiewem DZW „GONG”
zaprasza we wrześniu na przesłuchania,
które umożliwią im pracę w zespole. Polecam tez stronę internetową zespołu
www.gong.art.pl 
(M)

„Tobie Ojcze”
W przeddzień 85 rocznicy urodzin
Jana Pawła II w Domu Kultury „Rakowiec” odbył się koncert słownomuzyczny „Tobie Ojcze” z udziałem artystów związanych z Domem
Kultury „Rakowiec”.
Ze sceny płynęły piękne i mądre
strofy poetyckie Karola Wojtyły w
interpretacji
aktorów
Teatru
Powszechnego: Zygmunta Sierakowskiego i Adama Woronowicza.
Wierszom towarzyszyły utwory
muzyczne w wykonaniu Michała Borowskiego – (saksofon tenorowy), Piotra Podemskiego – (pianino) oraz słuchaczy Zespołu Szkół Muzycznych im.
F. Chopina w Warszawie pod opieką
Michała Ostaszewskiego i Dziecięcego
Zespołu Wokalnego „GONG”.
Koncert na Rakowcu był jednym
z wielu, które w tych dniach odbyły
się w całej Polsce i w których uczestniczyły rzesze zarówno młodych jak
i dojrzałych ludzi.
Ewa Maślanka
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Plan Imprez Domu Kultury„Rakowiec”,

czerwiec 2005

03.06. (piątek), g. 18.00
ELOGIO DE LA GITARRA
- POCHWAŁA GITARY Koncert gitarowy
w wykonaniu uczniów Pawła Filasińskiego
14.06. (wtorek), g. 17.30
„Muzyka, Taniec & Teatr”. Prezentacja
twórczości dziecięcych sekcji artystycznych
z Domu Kultury „Rakowiec” działających
w roku kulturalnym 2004/2005
Wstęp wolny.
23.06. (czwartek), g.18.00
„Muzyczne emocje” – koncert instrumentalny w wykonaniu uczniów Ałły
Zdanowskiej. Wstęp wolny
25.06- 01.07, 18.45-20.00
Intensywny Kurs Tańca dla
młodzieży i dorosłych, odpłatność
za kurs 100,-zł od osoby.
Zapisy DK „Rakowiec” tel. 823-66-72

Dom Kultury „Rakowiec”
przy ul. Wiślickiej 8 serdecznie
zaprasza 28 czerwca 2005 r.
(wtorek) o g. 19.00
na kolejne spotkanie z najsłynniejszym
boysbandem smyczkowym w kraju,
czyli
z Grupą Mo Carta w składzie:
Filip Jaślar – I skrzypce,
Michał Sikorski – II skrzypce,
Paweł Kowaluk – altówka,
Bolesław Błaszczyk – wiolonczela
Bilety w cenie 25,-zł do nabycia
w Domu Kultury „Rakowiec”
tel. 823-66-72 lub 823-66-97.
27.06 – 29.08
Akcja „Lato w mieście” organizowana
wspólnie z Ogniskiem TKKF „Rakowiec”
Punkt akcji czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-16.00.
Zapewniamy dzieciom pedagogiczną
opiekę instruktorską, bogaty program gier
i zabaw świetlicowych, konkurencje sportowe, konkursy manualne i intelektualne,
zajęcia plastyczne, teatralne i wokalne
zakończone
pokazem
opracowanych
programów i prezentacją prac plastycznych. Ponadto zapewniamy uczestnikom
akcji wyjścia do kina, kręgielni, sal zabaw,
na basen, na lekcje muzealne oraz wycieczki krajoznawcze poza miasto.
Dom Kultury “Rakowiec” zaprasza na plenerowe, Czwartkowe Spotkania Teatralne
dla dzieci ze wszystkich punktów akcji
“lato w mieście” na Ochocie. Spektakle
prezentowane bedą w parku Zasława Malickiego (przy Domu Kultury „Rakowiec”)
w każdy czwartek lipca i sierpnia o godz.
11.00. Wstęp wolny.
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Klub Nauczyciela / SURMA

J
fot. Paweł Krasiński
12 maja w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Klubu Nauczyciela odbył się ﬁnał
5 Warszawskiego Konkursu Języka Angielskiego

Big Ben

Zainteresowanie konkursem było ogromne, przystąpili do niego uczniowie z 15 szkół podstawowych
i 9 gimnazjów z Ochoty, Włoch, Woli, Bemowa,
Ursusa i Białołęki.
Uczniowie startowali w kategoriach:
recytatorsko-wokalnej, plastycznej i literackiej.
Konkurs zorganizowano przy współpracy
Ambasady
Brytyjskiej
i
British
Council.
Dotacje na organizację konkursu przyznał Wydział Oświaty i Wychowania oraz Wydział Kultury
Urzędu dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Nagrody ufundowało
10 wydawnictw anglojęzycznych:
Pearson Education Polska, Macmillan Polska,
Oxford University Press, Wydawnictwo Edukacyjne
The Teacher, Wydawnictwo Szkolne PWN, Księgarnie Jezykowe Akademia, The World Of English,
Ekpress Publishing, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Niepubliczne Centrum Edukacji oraz
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, towarzystwo
eksploracyjne spotykające się w KLN i
Radio Dla Ciebie.
Dzięki sponsorom ﬁnaliści konkursu otrzymali
upominki, słodycze a organizatorzy przygotowali
pamiątkowe dyplomy.
W tym roku jurorzy najwyżej ocenili wykonawców
piosenek, najlepsi z nich wystąpią podczas Dnia
Dziecka na Polach Mokotowskich.
Big Ben to bardzo potrzebny konkurs, który rozwĳa się i rozrasta, z roku na rok bierze w nim udział
coraz więcej uczniów. W tym roku aż 360!
Wszystkim ﬁnalistom serdecznie podziękował Andrew Fincham, angielski poeta, laureat IV
Światowego Dnia Poezji. Nagrody i dyplomy
wręczała zwycięzcom Naczelnik Wydziału Oświaty
- Elżbieta Podkońska.
Brawa należą się nie tylko pedagogom i zwycięzcom, ale również pomysłodawczyni konkursu pani
Beacie Osieckiej, która od wielu lat w Klubie Nauczyciela prowadzi pełne inwencji i coraz to nowych
pomysłów zajęcia z języka angielskiego.
Mirosława Maludzińska
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VII Festyn Podwórkowy „Poznajmy się”

uż po raz siódmy Klub Osiedlowy SURMA wraz z wieloma instytucjami i
organizacjami przygotowuje czerwcowy Festyn Podwórkowy „Poznajmy się”.
Jest to impreza, na której warto być, no, a jeśli jest się mieszkańcem tego osiedla (położonego między ulicami Grójecka-Szczęśliwicka i Bitwy WarszawskiejKopińska) – to koniecznie trzeba być! Co takiego niezwykłego jest w tym małym
lokalnym święcie? Na pewno to, że w przygotowania festynu aktywnie włączają się mieszkańcy, a współorganizatorami są okoliczne instytucje i organizacje.
Szczególnie miłe jest to, że co roku do grona współorganizatorów dołączają nowi
chętni do wspólnej pracy, ale i zabawy.
Każdy może zaprezentować to, co potraﬁ najlepiej, każdy może pochwalić się
swoją działalnością. Nie chcemy zdradzać wszystkich niespodzianek, jakie czekają na dużych i małych, ale możemy jedynie szepnąć, że będą ciekawe warsztaty plastyczne, wiele atrakcji na osiedlowej estradzie i mnóstwo zabawy! Jak co
roku będzie wiele atrakcji dla każdego.
Drogi Mieszkańcu, Ty także możesz włączyć się w przygotowania festynu,
jeśli tylko masz ochotę. Może zbierasz jakieś ciekawe przedmioty i chcesz
się nimi pochwalić? A może chciałbyś wystąpić, zaprezentować swoją
twórczość innym? Zapraszamy!!! Do 15 maja czekamy na Twoje propozycje
w Klubie Osiedlowym SURMA, ul. Białobrzeska 17, tel./fax: 823 04 32;
e-mail: sylwia.balawender@oko.com.pl .
11 czerwca (w sobotę) od 11.00 do 15.00 w samym centrum osiedla, w okolicach ul. Białobrzeskiej 17, 19, 21 będzie wesoło, kolorowo i – miejmy nadzieję
– słonecznie. Ale tylko z Wami!!!
Do zobaczenia na VII Festynie Podwórkowym „Poznajmy się”!
W imieniu współorganizatorów
Grażyna Gnatowska

W

trosce o starszych ludzi przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych
“Białobrzeska” powstał projekt „Nie bądź sam w domu - dołącz do
nas” integrujący i aktywizujący osoby w podeszłym wieku.

W tak dużym mieście, jakim jest Warszawa często osoby starsze czują się samotne i odtrącone, zamykają się w czterech ścianach swego mieszkania, mają za
mało ruchu i kontaktów z ludźmi. Każdy człowiek, a szczególnie starszy potrzebuje akceptacji, miłości i zrozumienia. Właśnie coś takiego proponujemy już od
marca 2005 r.
Prowadzimy warsztaty, spotykamy się z ciekawymi ludźmi, jeździmy na
wycieczki, chodzimy do teatrów. Miejscem spotkań organizacyjnych jest Klub
Osiedlowy SURMA - ﬁlia Ośrodka Kultury Ochoty.
Możemy się pochwalić, że już udało się zainteresować projektem kilka osób w podeszłym wieku i wyciągnąć ich z domu do Teatru Ochoty, do
Ogrodu Botanicznego w Powsinie, na warsztaty i zajęcia sportowo-rekreacyjne.
W czerwcu planujemy wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego,
a do końca roku wiele, wiele ciekawych rzeczy.
Zapraszamy wszystkich po 60-ce, aby dołączyli do nas. Czekamy
w Klubie Osiedlowym SURMA ul. Białobrzeska 17 w godz. 17-20 albo
pod telefonem 823 04 32.
Elena Lesznowska
Zoﬁa Głuszek
W ramach programu

„Nie bądź sam w domu
- dołącz do nas”
Wszystkich po 60-ce zapraszamy
na wycieczkę z przewodnikiem do
Muzeum Powstania Warszawskiego
18 czerwca (sobota) 2005 r.
zbiórka przy
Klubie Osiedlowym SURMA
ul. Białobrzeska 17, godz. 10.30
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kalendarium
1 czerwca 2005 r.

Międzynarodowy Dzień Dziecka!!!
Świętujmy przez cały dzień i szykujmy
się na wielką imprezę w najbliższą niedzielę.

2 czerwca 2005 r.

W ramach ogólnopolskiego projektu
„Aktywne Społeczności” w naszej dzielnicy odbędą się spotkania w sprawie
zebrania pomysłów na upiększenie naszych podwórek, by wszystkim mieszkańcom mieszkało się milej i weselej.
miejsce: nasze podwórka, początek g. 18.00

2-4 czerwca 2005 r.
Koncerty muzycznych grup duńskich
W dniach 1-5 czerwca Ośrodek Kultury Ochoty będzie gościł 50 młodych
muzyków z duńskiej szkoły artystycznej
„BYHOJSKOLEN”. Szkoła znajduje się
w Aarhus, drugim co do wielkości mieście
Danii. Wymiana zespołów muzycznych pomiędzy Danią i Polską trwa regularnie od
12 lat. Ośrodek Kultury Ochoty dwa razy
w roku organizuje koncerty grup duńskich
w różnych klubach muzycznych stolicy.
Również dwa razy w roku polskie zespoły wyjeżdżają do Aarhus, gdzie uczestniczą w warsztatach prowadzonych przez
wykładowców Byhojskolen, grają koncerty oraz nagrywają utwory w świetnie
wyposażonym szkolnym studiu nagrań.
W czerwcu zaprezentuje się 6 duńskich zespołów grających rock, muzykę afro, latynoską, elektroniczną oraz grupa wokalna.
Wstęp na wszystkie koncerty bezpłatny.
Program koncertów:
2.VI. (czwartek) g. 20.30
Miejsce: Piwnica pod Harendą,
ul. Krakowskie Przedmieście 4/6
VOICEBLEND – zespół wokalny
NEUF NEUF – rock
BAYERHUND – rock
EL COCUYE – muzyka latynoska
3.VI. (piątek) g. 21.00
Miejsce: Klub Muzyczny INDEKS,
ul. Krakowskie Przedmieście 24
VOICEBLEND – zespół wokalny
MERENEGER – muzyka afro
EL COCUYE – muzyka latynoska
AARHUS MIDI ORCHESTRA –
muzyka elektroniczna
4.VI. (sobota) g. 16.00
Miejsce: Helicon Jazz Cafe, ul. Freta 45/47
PREZENTACJA SZKOŁY WOKALNEJ
im. J.Wasowskiego
z Ośrodka Kultury Ochoty
VOICEBLEND – zespół wokalny
4.VI. (sobota) g. 20.45
Miejsce: Klub Muzyczny INDEKS,
ul. Krakowskie Przedmieście 24
AARHUS MIDI ORCHESTRA
– muzyka elektroniczna
MERENEGER – muzyka afro
BAYERHUND – rock
NEUF NEUF – rock

5 czerwca 2005 r.
Warszawski Piknik Rodzinny

miejsce: Pola Mokotowskie, g. 11.00 – 18.00

8 czerwca 2005 r.

Wernisaż plastyczny grupy
Joanny Malinowskiej.
Miejsce: Klub Nauczyciela,
ul. Radomska 13/21 , galeria Art-P, g. 17.00

11 czerwca 2005 r.

Koncert Magdy Anioł –
„ANI OKO, ANI UCHO”
11 czerwca 2005 r. (sobota) g. 15.00
Kościół p.w. N.M.P. Królowej Świata
przy ul. Opaczewskiej 20

11 czerwca 2005 r.

Festyn Rodzinny przygotowany przez
Klub Osiedlowy „Surma” (str. 14)

12 czerwca 2005 r.

MIRONALIA 2005 - festiwal twórczości
Mirona Białoszewskiego

15 czerwca 2005 r.
„Ostatki na Radomskiej” – artystyczne
podsumowanie roku.
Miejsce: Klub Nauczyciela
ul. Radomska 13/21, początek g. 17.00, jeśli
dopisze pogoda zapraszamy do ogrodu

17 czerwca 2005 r.

Wyjazd plenerowy grupy plastycznej
dorosłych pod kierunkiem Jacka
Malinowskiego do Kamieńczyka
Informacje: Klub Nauczyciela,
ul. Radomska 13/21, tel. 823 37 56

24 czerwca 2005 r.
Zakończenie roku szkolnego –
WITAMY WAKACJE!!!!!! …
i rozpoczynamy akcję „Lato w mieście”
(o której w następnym numerze)

24 - 25 czerwca 2005 r.
NOC ŚWIĘTOJAŃSKA –
KAMIEŃCZYK 2005
Informacje i zapisy w Ośrodku Kultury Ochoty

Wyjazd – piątek, g. 9. 00
Powrót – sobota, ok. g. 17. 00

26 czerwca 2005 r.
Pierwsze Warszawskie
Spotkania Ceramiczne,
miejsce: Pola Mokotowskie
W spotkaniach bierze udział Pracownia
Ceramiki Ośrodka Kultury Ochoty. Oprócz
warsztatów dla dzieci i dorosłych, urządzimy wypał raku w przenośnym piecu.
Mamy nadzieje, że spotkania te staną się
zaczątkiem cyklicznych spotkań profesjonalistów, amatorów i miłośników ceramiki.
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Warszawa
w kwiatach
Szanowni Państwo,
Jak co roku Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy zachęca wszystkich miłośników kwiatów i zieleni do wzięcia udziału
w konkursie „Warszawa w kwiatach’2005”.
Właściciele ukwieconych obiektów: balkonów, tarasów, ogródków i ogrodów z terenu Ochoty, Włoch i Ursusa mogą przedstawić efekty swojej pracy komisji konkursowej, zgłaszając telefonicznie lub listownie
kandydaturę do dnia 15.07.br. na adres:
Towarzystwo Przyjaciół Ochoty Oddział
TPW; 02-120 ul. Grójecka 109 (w siedzibie
Biblioteki Publicznej) tel. 822 51 38 lub
824 30 54, fax: 822 77 13
Oceny obiektów dokona w I etapie komisja konkursowa Oddziału Ochota. Wybrane obiekty zostaną zgłoszone do ZG
TPW, a stołeczne jury konkursu „Warszawa w kwiatach”, w skład którego wejdą:
przedstawiciel Prezydenta m.st. Warszawy, oddziałów oraz Zarządu Głównego
TPW dokonana w dniach 1 – 5 sierpnia b.r.
przeglądu wszystkich obiektów zakwaliﬁkowanych przez komisje oddziałowe.
W konkursie preferowane będą obiekty
zgłoszone po raz pierwszy. Uroczysty ﬁnał
z wręczeniem nagród planuje się na jesieni.
Ideą konkursu jest zachęcanie wciąż nowych mieszkańców do sadzenia kwiatów
na swoich balkonach i w ogródkach, co ma
doprowadzić
do
ukwiecenia
całej
Warszawy, o czym marzył Prezydent
Stefan Starzyński.
Wszystkim zdobywcom nagród i wyróżnień w poprzednich edycjach jeszcze raz
bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy,
aby jako mistrzowie w tej dziedzinie propagowali wśród rodziny, znajomych i sąsiadów ideę konkursu oraz służyli przykładem, radą i pomocą.

Zoﬁa Umerska
Przewodnicząca Konkursu
„Warszawa w kwiatach’2005”
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ochoty
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WARSZAWSKI PIKNIK RODZINNY
PROGRAM:

5 czerwca 2005 r.
Pole Mokotowskie

DUŻA ESTRADA:
Prowadzenie: Steffen Möller
od g. 11.30 przemarsz przez Pole
Mokotowskie Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych z Wesołej w strojach historycznych
12.05 - Koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk
Lądowych z Wesołej i pokaz musztry paradnej
12.40 – „Biega Lato po lesie” – program
w wykonaniu Dziecięcego Zespołu Wokalnego GONG z DK „Rakowiec”
13.15 – REELANDIA – zespół taneczny z OKO
13.35 – „A nam jest wesoło”– program Uli
Pakuły dla dzieci, wspólne śpiewanie,
konkursy z nagrodami
15.05 – „Szyk i wygoda” - pokaz mody,
modele prezentują uczennice Technikum
Odzieżowego i Liceum Ogólnokształcącego
15.20 – Grupa taneczna SCENA COUNTRY z OKO
16.30 – Koncert MONIKI BRODKI z zespołem
17.30 – Wręczanie nagród laureatom i uczestnikom konkursów; losowanie kuponów wakacyjnych na wycieczkę ze Scan Holiday
18.15 – Recital ZBIGNIEWA
WODECKIEGO z zespołem
MAŁA SCENA:
12.00 – Pokazy karate przygotowane przez
Mazowiecki Klub Karate KYOKUSHIN
12.30 – „Muzyka serca i rozumu” – program Józefa Brody i Janusza Kohuta
14.00 – KARAOKE – prowadzone przez jednego z najlepszych „prezenterów” tego
gatunku MARKA PISKALSKIEGO
16.00 – „Wędrówka dźwięków” Teatrzyk
PUCH PUCH – Bogdan Kupisiewicz i Mariusz Puchłowski prowadzą wspólne zabawy ze śpiewem dla dzieci, prezentacja oryginalnych instrumentów muzycznych

SCENA FUNDACJI
„Współczesna Europa”
10.00 – 18.00: zabawy i konkursy
dotyczące wiedzy o Unii Europejskiej.
SZTUKA
Warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, malowanie
buziek dziecięcych, pokazy sztuki cyrkowej, warsztaty
ekspresji ruchowej z uwzględnieniem technik teatralnych
i dramy, zabawy z chustą Klauza, Teatr Baj – prezentacja
lalek (warsztaty robienia lalek, etiudy teatralne, parada
lalek), warsztaty muzyczne Teatrzyku PUCH PUCH.
SPORT
Gry zręcznościowe, zabawy i konkursy sportowe.
KIERMASZ
Kiermasz handlowy, kiermasz książek dla dzieci i młodzieży – sprzedaż po promocyjnych cenach specjalnie z okazji
Dnia Dziecka.
WESOŁE MIASTECZKO
Dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, karuzela samochodzikowa dla najmłodszych, dmuchane zamki do skakania, kolejka dla dzieci „Świnki”, bungee, urządzenie zręcznościowe
„rzutki”, urządzenie zręcznościowe „Kaczuszki”.
MIASTECZKO POLICYJNE
Pokazy: tresury psów służbowych, technik interwencyjnych, taktyk i technik z użyciem pałki typu „tonfa”, sprzętu zmotoryzowanego, technik walk wschodu, blok konkursów, punkty informacyjne.
STRAŻ MIEJSKA DZIECIOM
Pokaz sprawnośći Grupy Zapaśniczej, konkursy dla dzieci
dotyczące bezpieczeństwa, konkurs plastyczny dla młodzieży na plakat profilaktyczny, warsztaty plastyczne
i edukacyjne.
KRAINA ZDROWIA
Punkty konsultacyjne pediatry, internisty, położnej – doradcy laktacyjnego, pulmonologa, pielęgniarek środowiskowych. Porady z zakresu zdrowego żywienia i zdrowego
stylu życia dla całej rodziny, profilaktyka wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (35-55 lat), skierowania
na bezpłatne badania cytologiczne (panie - przedziały
wiekowe 30-59 lat),
skierowania na bezpłatne badania PSA (panowie – przedziały wiekowe 50-69 lat). Pomiary pojemności płuc, komputerowe badania wzroku, badania poziomu cukru, cholesterolu, trójglicerydów, pomiar ciśnienia. Badanie słuchu
dla dzieci i dorosłych.Pokazy udzialania pierwszej pomocy.

Zapraszamy już od godziny 11.00

