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SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
22 maja 2010 o godz. 20.00 w kościele św. Jakuba Apostoła przy
pl. Narutowicza odbędzie się koncert z cyklu „Sobotnie koncerty
w kościołach na Ochocie” z okazji Dnia Matki zatytułowany „Ave
Maria”. Udział wezmą: Andrzej Ferenc (recytacje), duet Angelicus
w składzie: Natalia Jurkowska (śpiew, bandura) i Aleksander Jurkowski (śpiew).
W programie usłyszymy pieśni „Ave Maria” kompozytorów m.in. Giulio Cacciniego, Franza Schuberta, Camille’a Saint-Saensa, Jana Sebastiana Bacha, Charles’a Gounoda oraz wiersze dla matki poetów:
Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Adama Mickiewicza, Cypriana
Kamila Norwida, Ernesta Brylla i innych.
22 maja 2010 (sobota), godz. 20.00
„Ave Maria” – koncert z okazji Dnia Matki
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
wstęp wolny

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
Zapraszamy na warsztaty florystyczne, których bohaterami będą rośliny cebulowe: tulipany, narcyzy, hiacynty, szafirki i krokusy. Nie wymagają wielu dodatków, by udekorować nasze domy i stoły. A barwy i zapach świeżych kompozycji tych kwiatów wywołują uśmiech
na znużonych zimą twarzach.
8 maja 2010 (sobota), godz. 10.00-15.00
Wiosenne kompozycje z roślin cebulowych
Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
koszt: 60 zł od osoby, zapisy: tel. 22 823 37 56

04.05
05.05

15 LAT MINĘŁO
koncert kabaretu muzycznego Grupa MoCarta
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz.19.00, wstęp: 30 zł

07.05

KRAJOBRAZ PEŁEN NADZIEI…
koncert uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego z piosenkami
Marka Grechuty
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75, godz. 19.00, wstęp wolny

08.05

AVANGARDOWY KLAN FANTASTÓW
„Na fantastycznych szlakach” – turnieje, rozgrywki, gry
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 10.00, wstęp: 5 zł

08.05

WARSZTATY FLORYSTYCZNE
„Wiosenne kompozycje z roślin cebulowych”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-15.00, koszt: 60 zł

08.05

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
„Bromba i filozofia dla maluchów”
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka; zapisy od środy
poprzedzającej spotkanie tel. 22 822 48 70, e-mail:
oko@oko.com.pl, liczba miejsc ograniczona

08.05

WIECZORY BARDÓW
„Raj” spektakl z udziałem: Jacka Bończyka, Mirosława
Czyżykiewicza, Hadriana Tabęckiego
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 19.00, wstęp: 25 zł; rezerwacja i sprzedaż biletów:
OKO ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70, 22 822 93 69

09.05

OPOWIADANIE NA ŚNIADANIE
Scenariusz tego spotkania z opowiadaczami ze Stowarzyszenia Studnia O.
został zainspirowany książką Macieja Wojtyszki „Bromba i filozofia”.
To „Opowiadanie na śniadanie” jest pretekstem do wspólnego filozofowania z dziećmi.
Bromba zaproponowała dyskusję o czasie (w czasie picia herbatki).
Od razu pojawiło się wiele pytań: Skąd się wziął czas? – zapytała
Malwinka. A dokąd on biegnie? – dodał Fikander. Czy czas jest ciągły czy w plasterkach? Czy można zgubić się w czasie? Czy można
zabić czas? Czy były złote czasy? A czy to nie będzie strata czasu?
– powątpiewał kot Makawity… Będziemy filozofować opowiadając,
rozwiązując zagadki, malując i śpiewając. Zajęcia dla dzieci 7-12 lat.
Opowiadają: Jarek Kaczmarek, Beata Frankowska, Agnieszka Aysen Kaim.
8 maja 2010 (sobota), godz. 11.00
Bromba i filozofia dla maluchów
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
zapisy: od środy poprzedzającej spotkanie
tel. 22 822 48 70, e-mail: oko@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona

XXXVI OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
Zapraszam na wykład poświęcony historii szkolnictwa wyższego na
Ochocie. A tych uczelni było i jest całkiem sporo. Proszę się jednak
nie obawiać, wszystko zostanie przedstawione w miłej i lekkiej atmosferze. Naszym przewodnikiem będzie znany stałym bywalcom dr Zbigniew Wielogórski z wydziału Chemii UW.
Gabriela Gab
30 maja 2010 (niedziela), godz. 17.00
Wyższe uczelnie na Ochocie
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
wstęp wolny
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POMNĄC NA DAWNĄ POLAKÓW SŁAWĘ, CZAS DLA OJCZYZNY MIŁOŚCI
koncert dla uczczenia 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 14.30

ARTYSTYCZNA NIEDZIELA Z MAMĄ I TATĄ
„Zaczarowany ogród”
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
godz. 12.00; wstęp wolny na podstawie zapisów

09.05

TRADYCJA PO POLSKU
„Majówka tradycyjnie, na ludowo”
Park Szczęśliwicki, godz. 12.30, wstęp wolny

09.05

KONCERT NAD STAWIKIEM – „WIOSNA”
w programie m.in. A. Vivaldii „Wiosna”, W.A. Mozart
„Divertimento III F-dur KV 138” w wykonaniu Warszawskiego
Kwartetu Smyczkowego OP&UM
Park im. Zasława Malickiego, godz. 17.00, wstęp wolny

12.05

NAUKA GRY NA PIANINIE
koncert dzieci uczestniczących w projekcie Barbary
Stanienda-Szewczyk
SURMA, ul. Białobrzeska 17, wstęp wolny

13.05

WERNISAŻ WYSTAWY GRUPY MALARSKIEJ „PALETA”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 17.00, wstęp wolny

15.05

AUTORSKIE WARSZTATY COACHINGOWE
„Ona i On kontra Gremliny i Spółka – warsztat
coachingowy dla singli”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-18.00; koszt: 370 zł

15.05
15.05

RODZINNE ZABAWY TANECZNE
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 12.30, wstęp wolny

16.05

AUTORSKIE WARSZTATY COACHINGOWE
„Dwie połówki w świecie wartości i miłości – warsztat
coachingowy dla par”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21
godz. 10.00-18.00; koszt: 470 zł

16.05

DZIEŃ BAJKI
skwer przy ul. Baśniowej
godz. 15.00, wstęp wolny

NOC MUZEÓW W MAGAZYNIE SZTUK
w programie: wystawa malarstwa, warsztaty artystyczne wyrabiania
papieru czerpanego (godz. 20.00-24.00)
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 dom. 230
godz. 19.00-01.00, wstęp wolny
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JAM SESSION DLA WOKALISTÓW
spotkanie wielbicieli wspólnego muzykowania
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp wolny
STILO
koncert na 10-lecie debiutu
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp: 10 zł
VI STREFA OTWARTA
koncert finałowy integracyjnych warsztatów artystycznych
z udziałem duetu Radio Samsara
Park Zasława Malickiego (ew. DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8)
godz. 17.00, wstęp wolny
BARDZO AKUSTYCZNY KONCERT
Gosia Janek Trio – koncert
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 20.00, wstęp: 5 zł
PIKNIK MEDYCZNY
„Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu Warszawy”
Pole Mokotowskie, godz. 10.00-17.30, wstęp wolny
DZIEŃ DZIECKA
Park Szczęśliwicki, godz. 11.00, wstęp wolny; impreza organizowana wspólnie z Wydziałem Spraw
Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota
SPEKTAKL TEATRALNY
„Okno” wg Ireneusza Iredyńskiego w wykonaniu Grupy T-Art
DK „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8, godz. 19.00, wstęp wolny
SOBOTNIE KONCERTY W KOŚCIOŁACH NA OCHOCIE
„Ave Maria” – koncert z okazji Dnia Matki z udziałem
Andrzeja Ferenca i duetu Angelicus
kościół św. Jakuba Apostoła przy pl. Narutowicza
godz. 20.00, wstęp wolny
TONA – TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ARTYSTAMI
„Muzyka świata” – koncert akordeonowy Liubomyra Bogoslavtsa
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 18.00, wstęp wolny
EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA
impreza plenerowa dla wszystkich sąsiadów
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 16.00-19.00, wstęp wolny
ARTYSTYCZNE OSTATKI NA RADOMSKIEJ
prezentacje grup warsztatowych, rozdanie dyplomów;
prowadzenie: Laura Łącz
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny
CASTING
spektakl autorski w reż. M. Mazan oraz egzamin
z Interpretacji Piosenki
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny
DZIECIĘCE SPOTKANIA LITERACKIE
„Czy umiesz gwizdać, Joanno? O tym, jak Bertil chciał mieć
dziadka, wg Ulfa Starka”
godz. 11.00, wstęp: 10 zł od dziecka; zapisy: od środy poprzedzającej spotkanie tel. 22 822 48 70, e-mail: oko@oko.com.pl
liczba miejsc ograniczona
RAN DW – W ŚWIECIE KOLORÓW
„Zielono mi”
SURMA, ul. Białobrzeska 17
godz. 11.30, wstęp wolny; decyduje kolejność zapisów, które
przyjmujemy w środę 26 maja i czwartek 27 maja
pod nr tel. 22 823 04 32 lub osobiście w SURMIE
OD ZIARNA DO ŻARNA
plac Narutowicza, godz. 12.30, wstęp wolny
XXXVI OCHOCKIE SPOTKANIA HISTORYCZNE
„Wyższe uczelnie na Ochocie”
„Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, godz. 17.00, wstęp wolny
WYGRAJ Z CZASEM
„Homeopatia dobra czy zła”
SURMA, ul. Białobrzeska 17, godz. 17.00, wstęp wolny
EGZAMIN ZE ŚPIEWU
uczniów Studia Wokalnego im. J .Wasowskiego
klubokawiarnia „Mam Ochotę”, ul. Grójecka 75
godz. 18.00, wstęp wolny

17.05
18.05
20.05
21.05
22.05
22.05
22.05
22.05
25.05
28.05
28.05

WIECZORY BARDÓW
8 maja 2010 r. (sobota) o godz. 19.00 zapraszamy do Ośrodka Kultury
Ochoty, ul. Grójecka 75 na imprezę z cyklu „Wieczory bardów”.
Będzie to spektakl „Raj” z udziałem: Jacka Bończyka, Mirosława
Czyżykiewicza, Hadriana Tabęckiego.
Jacek Bończyk, śpiewający aktor, postanowił przypomnieć
jeden z najbardziej znanych programów poetyckich, które Jacek
Kaczmarski przygotował ze swoimi współpracownikami z lat 80.,
Zbigniewem Łapińskim i Przemysławem Gintrowskim. Program
„Raj” powstał na początku lat 80. i składał się z piosenek do
tekstów Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Herberta. Bończyk,
ćwierć wieku po premierze, przygotował nową wersję „Raju”
– wraz z Hadrianem Tabęckim i Mirosławem Czyżykiewiczem
opracowali nowe aranżacje piosenek, Roman Lalicki zadbał
o odpowiednią oprawę scenograficzną. Spektakl miał premierę
10 września 2005 w Kołobrzegu.
8 maja 2010 r. (sobota), godz. 19.00
„Raj” – spektakl
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
bilety: 25 zł; rezerwacja i sprzedaż biletów: OKO, ul. Grójecka 75
tel. 22 822 48 70, 822 93 69

KRAJOBRAZ PEŁEN NADZIEI…
Koncert przygotowany przez uczniów Studia Wokalnego im. J. Wasowskiego, na który złożą się piosenki wybitnego artysty, poety
i piosenkarza – Marka Grechuty. Będzie to podróż sentymentalna
w krainę „słowa i muzyki” na najwyższym poziomie. W tę podróż
zabiorą nas młodzi wokaliści, którzy zainspirowani twórczością
Grechuty wraz z zespołem muzycznym pod kierownictwem Rafała
Stępnia stworzyli interesujący spektakl muzyczny w reżyserii Maciejki
Mazan. Usłyszymy utwory z różnych okresów działalności Grechuty,
m.in.: „Tango Anawa”, „Motorek”, „Wolność” czy „Będziesz moją
Panią”. Zapraszamy.
7 maja 2010 (piątek), godz.19.00
„Krajobraz pełen nadziei...” – koncert
Ośrodek Kultury Ochoty, ul. Grójecka 75
sala widowiskowa
wstęp wolny

28.05

II WIELKI KONKURS WIEDZY O OCHOCIE
„MATURA OCHOCKA”

29.05
29.05
30.05
30.05
31.05
31.05

Wszystkich wielbicieli naszej dzielnicy zapraszam do udziału
w zabawie. Wierni czytelnicy „Ochotnika” i stali bywalcy „Ochockich Spotkań Historycznych” będą mieli ułatwione zadanie, ale
każdy może sprawdzić swoją wiedzę. Będzie to pisemny egzamin w formie testu. Gwarantujemy prawdziwą egzaminacyjną
atmosferę, pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników,
a dla najlepszych cenne nagrody. Sponsorem jest m.in. Biuro PTTK „Trakt”. Już dziś można zacząć czytać książki o Ochocie
lub w inny sposób pogłębiać swoją wiedzę. „Matura Ochocka” odbędzie się 12 czerwca, a uroczysty finał przewidziany jest
23 czerwca podczas festynu sobótkowego na Szczęśliwcach. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w placówce.
koordynator projektu: Gabriela Gab
zapisy: Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
tel. 22 823 37 56 lub e-mail: radomska13@oko.com.pl
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wspomnienia
Anna Żurek

Ażurki spacerowe
(4)

W

iosna wyłoniła się niespodziewanie szybko spod śniegów i ucieszyła krokusami i fiołkami. Niestety zaraz potem zaczęły się smutki. Najpierw z sąsiedniego Śródmieścia doszła
wiadomość, że okolica została zubożona
o kilkadziesiąt drzew. Wycięto je na terenie
Politechniki, której potrzebny jest nowy budynek. Nie widać tego z ulicy, ale tlenu na
pewno będzie mniej…
Potem zaczął się kwiecień – świątecznie, radośnie. Nawet burza w „Lany Poniedziałek” raczej wszystkich cieszyła jako
zdecydowany dowód zmiany sezonu na
wiosenno-letni. Planowałam spokojnie kolejny ażurkowy spacer, ale… oczywiście
w sobotę, dziesiątego, zostałam na wiele godzin przy telewizorze. Chyba w nadziei, że
usłyszę lub zobaczę coś tłumaczącego niewytłumaczalne… A potem spacery – zupełnie inne niż planowane.

Krzysztof Trawkowski

Lekarz –
profesor
– artysta

W

łaściwie, by oddać wszystkie pasje
i profesje Henryka Becka należałoby go określić mianem: „człowiek
orkiestra”. W jego życiu istotnym zajęciem
była medycyna, jednak posiadał różnorodne
uzdolnienia artystyczne: fotografował (szczególnie polskie góry, z dużym artyzmem!),
uprawiał wspinaczkę wysokogórską, grał na
skrzypcach i na fortepianie. Zanim wybrał
swoją drogę życiową miał dylemat: zostać
malarzem czy medykiem. I chociaż wybrał
to drugie, sztuki nie porzucił. Pozostawił
po sobie przeszło tysiąc rysunków, głównie
małych akwarel. Była to swoista kronika, pamiętnik jego przeżyć osobistych rodzinnych
i zawodowych.
Henryk Beck urodził się we Lwowie
8 lutego 1896 roku w rodzinie bardzo
zasłużonej dla tego miasta. Ojciec jego był
wybitnym naukowcem w dziedzinie medycyny, jak również wielokrotnym rektorem
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Myślałam o wiosennym spacerze przez
„nasz” park, pogodnym spacerze zakończonym w sympatycznej kawiarni „Kolonia”.
Ale nawet w parku było ciszej...
Trzy razy tak ruszałam w stronę centrum Ochoty, nie odkrywając jednak nowych ciekawostek i zatrzymując się za
każdym razem na ulicy Krzyckiego. Za
pierwszym razem było najgęściej – była
niedziela i witaliśmy Pierwszego Obywatela. Dziwne powitanie, przesycone przecież
zarazem nastrojem pożegnania. Zupełnie
inne niż kilkakrotne radosne oczekiwanie
na pojawienie się papa mobile, a jednak
w jakiś dziwny sposób podobne. Po długim
oczekiwaniu zamigotały wreszcie kolorowe policyjne światełka i pojawił się kondukt, karawan z trumną okrytą – od naszej
strony – bielą, a na końcu niespodziewana
asysta: niepoliczona przez nas rzesza motocyklistów i rowerzystów jadących ramię
w ramię. Cicho, tylko czasem jakiś motor
lekko przygazowywał. Potem jeszcze dwa
podobne spacery – wszystkie „na szczeblu
prezydenckim”. I znowu trzy ochockie spacery, właściwie jeden trzy razy powtórzony.
Pokrywający się z początkiem codziennych
porannych spacerów Ryszarda Kapuścińskiego (kiedyś pójdę tym śladem dalej). I tu
warszawiacy nie zawiedli i nawet późnym
wieczorem (16 kwietnia) wyszli na Trasę na
spotkanie.
Czy można w „Ochotniku” pisać o spacerach po Krakowskim? Myślę, że w chwili

„ponad podziałami” to dopuszczalne i warto zanotować atmosferę tych dni. Poza tym,
na pewno nas z Ochoty też było tam sporo… Początkowo wszystko działo się trochę
przypadkowo, harcerze dopiero zaczynali
swoją służbę, wozy telewizji nie miały jeszcze swoich stanowisk, a ich obsługa prosiła tylko ludzi stawiających naokoło znicze,
żeby robić to tak, aby mogli wejść i wyjść
z wozu. Potem znicze stanęły już równo,
tworząc jakby grzędy płomiennych kwiatów,
a z przynoszonych kwiatów powstał dywan. Późnym wieczorem nad łagodnym
szumem ludzkiej rzeszy górował, niczym
głosy solistów, brzęk zbieranych i wrzucanych do worków zniczy.
Jeszcze jeden spacer był dla mnie ważny: w niedzielne przedpołudnie poszliśmy
pokłonić się ostatniemu Prezydentowi
II RP. Do Belwederu. (Pamiętam, choć niezbyt wyraźnie, jak za czasów Bieruta część
Łazienek była odgrodzona, niedostępna,
i tylko z daleka rzucaliśmy niepewne spojrzenia wypatrując białych murów i ich
strażników). Nigdy dotąd nie byłam wewnątrz, a tyle lat minęło od czasu jak mój
dziadek, prof. Mieczysław Rybczyński,
członek rządu w maju 1926, ukradkiem
opuszczał za prezydentem Wojciechowskim Belweder, by potem przez Mokotów szczęśliwie dotrzeć do domu. Na
Kolonię Staszica. Teraz znowu były dni,
w których Historia, jak niewidoczny pył
wulkaniczny, przenika atmosferę

Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po ukończeniu gimnazjum syn poszedł w ślady ojca i zaczął studiować medycynę. W czasie I wojny
światowej w 1918 roku brał udział w obronie
Lwowa, a w czasie ofensywy bolszewickiej
w 1920 roku był lekarzem w pociągu sanitarnym. Został odznaczony medalami „Orląt
Lwowskich”, „Krzyżem Walecznych” i „Medalem Niepodległości”.
Kiedy jego ojciec chrzestny prof. dr
Adam Czyżewicz został dyrektorem nowo
otwartej Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Warszawskiego przy placu Starynkiewicza, Beck został asystentem
tej kliniki i jej mieszkańcem. Bardzo szybko
awansował: w 1927 roku uzyskał habilitację
i tytuł docenta położnictwa i ginekologii na
UW. W 1928-1929 prowadził redakcję „Ginekologia Polska”. Od 1931 roku pracował
w Instytucie Radowym im. Marii Skłodowskiej-Curie. W 1935 roku został ordynatorem
Oddziału Ginekologicznego Szpitala Dzieciątka Jezus. Tu przeprowadził pierwszą w Polsce
operację zamiany płci – Smętkównę zamienił
w Smętka.
Wspomnieć również należy o wielkim
powodzeniu doktora Becka jako mężczyzny.
Kochały się w nim zarówno lekarki, pielęgniarki, studentki i pacjentki. Trudno się
temu dziwić, gdyż był człowiekiem o głębo-

kiej kulturze i dużym wdzięku. Aż wreszcie
trafił na miłość swojego życia. 27 grudnia 1937
roku odbył się jego ślub z Jadwigą Trepką
w kościele przy pl. Narutowicza. Szczęśliwi
małżonkowie zamieszkali na Filtrowej 33.
We wrześniu 1939 roku został zmobilizowany do wojska w stopniu kapitana
i przeniesiony do twierdzy Brześć nad Bugiem, potem – do Lwowa. W listopadzie 1942
roku wrócił do Warszawy, gdzie początkowo
ukrywał się na Starym Mieście, potem na
Żoliborzu, a w końcu na Pańskiej. W czasie
powstania warszawskiego zawiadywał szpitalem powstańczym na rogu ulicy Chmielnej
i Marszałkowskiej. Po upadku powstania
profesor Beck wraz z żoną postanowili pozostać w Warszawie w ruinach między ulicami Śliską 7 i Sienną 22. Razem z nimi na ten
los zdecydowała się grupa licząca 34 osoby
i piesek – owczarek nizinny – wabiący się
Bunkierek, który potrafił przystosować się
do warunków (nigdy nie szczekał). Wszyscy
szczęśliwie przeżyli trzy i pół miesiąca w ekstremalnych warunkach.
Po wojnie małżeństwo Becków przeniosło się do Wrocławia i tam, 23 marca 1946,
prof. Beck umarł na zawał serca, a w kilka
godzin później, żona jego Jadwiga, która go
przez całą okupację nie opuściła, podążyła
jego śladem, popełniając samobójstwo
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CZYTELNIA
W tym roku Świat Książki wydał, spisane przez Michała Komara, wspomnienia
Władysława Bartoszewskiego pt. „Środowisko naturalne. Korzenie”. Książkę
tworzy zbiór wspomnień Bartoszewskiego o ludziach, których miał szczęście spotkać w życiu i którzy ukształtowali go jako człowieka oraz opowieść
o życiu samego Bartoszewskiego, a więc najpierw dzieciństwo w Warszawie
i nauka w katolickim Prywatnym Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, gdzie
dyrektorem był ksiądz Roman Archutowski, zamęczony w 1943 r. w obozie
w Majdanku; gdzie uczyła m.in. Hanna Malewska, geograf Stanisław Sumiński
i matematyk Witold Sosnowski zamęczony w Auschwitz w 1941 r. Potem pobyt Bartoszewskiego w Oświęcimiu – na skutek jednej z pierwszych łapanek,
19 września 1940 r., mającej na celu zastraszenie polskiej inteligencji. Niemcy
zatrzymali wtedy ponad dwa tysiące osób, mieszkańców Żoliborza, Kolonii
Staszica i Kolonii Lubeckiego.
Bardzo szeroko opisane są postaci, dzięki którym profesor Bartoszewski, po
pobycie w Oświęcimiu, rozpoczął działalność konspiracyjną i pracę w Radzie
Pomocy Żydom (Żegota), a więc Hanka Czaki, Zofia Kossak, Wanda Krahelska-Filipowiczowa. Wspomniani są poeci, przyjaciele Bartoszewskiego z czasu okupacji, związani z miesięcznikiem literackim „Sztuka i Naród” (Trzebiński,
Gajcy, Bojarski ), Jan Janiczek, autor wiersza „Ulica Opaczewska”, Jan Karski,
ks. Jan Zieja – przewodnik duchowy Bartoszewskiego, Juliusz Wiktor Gomulicki, Janina i Władysław Dunin-Wąsowiczowie, wiele, wiele postaci związanych
z Warszawą.
Ta książka, wspominająca ludzi, będąca opowieścią o życiu Władysława
Bartoszewskiego jest też w swojej lwiej części opowieścią o Warszawie i o losach warszawskiej inteligencji. „U źródeł tej książki leży wdzięczność dla jej
bohaterów – ludzi, którzy w latach 1930-1945, a też i potem, tworzyli moje
środowisko naturalne. Duchowni, nauczyciele, przełożeni i koledzy z konspiracji, zwolennicy rozmaitych, często przeciwstawnych postaw ideowych – odważni, szlachetni, wierni – obdarzali mnie zaufaniem, a czyniąc to, postawili
przede mną zadanie życiowe: być przyzwoitym.” – napisał Bartoszewski we
wstępie do książki.
Sposób postrzegania rzeczywistości przez prof. Bartoszewskiego to optyka
bardzo potrzebna współczesnemu światu. Gorąco polecam!
JR

Władysław Bartoszewski
„Środowisko naturalne. Korzenie”
spisał Michał Komar
Wydawnictwo Świat Książki

Magdzie Mercie
byłej naczelnik Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ochota
oraz rodzinie tragicznie zmarłego

Tomasza Merty
wyrazy głębokiego współczucia
składa

TEATR
MAJ
TEATROCHOTY
OCHOTY –– LUTY
05.05 STOWARZYSZENIE OSÓB MÓWIĄCYCH NIE NA TEMAT
06-08.05 Teatr HYBRYDY
09.05 WIOSENNE OPOWIEŚCI
POLNEJ MYSZKI
10-11.05 STOWARZYSZENIE OSÓB MÓWIĄCYCH NIE NA TEMAT
14-16.05 ŻYCIE DO NATYCHMIASTOWEGO UŻYTKU
18.05 KONCERT – UTWORY
ELSNERA I MONIUSZKI
20-21.05 GRUNWALD 2000, AUDYCJA
22.05 SZTUKA
23.05 MAGICZNY MIÓD
25.05 KONCERT – PIOSENKI
JANA WOŁKA
26-27.05 PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA
DO KOBIETY
28-29.05 POKÓJ STOŁOWY

TEATR OCHOTY
ul. Reja 9, 02-053 Warszawa
www.teatrochoty.pl
– rezerwacja i sprzedaż on-line
tel. 22 825 85 44, 22 825 36 46
e-mail: bow@teatrochoty.pl
PRZYSZEDŁ MĘŻCZYZNA DO KOBIETY
autor: Siemion Złotnikow
reżyseria: Zdzisław Wardejn
występują:
Małgorzata Bogdańska i Leon Charewicz
Znakomita liryczna komedia Siemiona Złotnikowa o poszukiwaniu miłości. Dwoje dojrzałych,
samotnych, zagubionych ludzi pragnie odnaleźć swoje miejsce w życiu. Ona, by zmienić
swój los, zmienia meble, fryzurę, kupuje nowe
ubrania i… szuka mężczyzny. On także szuka
kogoś bliskiego, ale poprzednie doświadczenia
czynią go bardzo ostrożnym w podejmowaniu
ostatecznych decyzji. Atutem spektaklu jest
jego klimat i brawurowa gra dwójki bohaterów.
Spektakl trwa 105 min.

PYTANIE KONKURSOWE:

dyrekcja i pracownicy

Jaki tytuł nosi sztuka Simona Złotnikowa, która
jest dalszym ciągiem historii bohaterów „Przyszedł mężczyzna do kobiety”?

Ośrodka Kultury Ochoty i filii: Domu Kultury „Rakowiec”, Centrum
Artystycznego „Radomska 13”, Klubu Osiedlowego SURMA, Pracowni
Ceramiki „AngobA”, Magazynu Sztuk, Dzielnicowego Klubu Seniora
„Ochota”, Klubu Seniora „Baśniowa” oraz redakcja „Ochotnika”

Na odpowiedzi czekamy 20 maja 2010
w godz. 15.15-15.30 pod numerem 22 668 70 38.
Dla osób, które podadzą poprawną odpowiedź czekają dwa podwójne zaproszenia na
spektakl „Przyszedł mężczyzna do kobiety”
na 27 maja o godz. 19.00.
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antykwariat
Małgorzata
Baranowska

Wracam do biblioteki (10)

B

ywają książki z wyglądu niepozorne,
małe i nieco zapyziałe, zwłaszcza po
wielu latach żółknięcia papieru, które
warte są jednak odszukania w antykwariacie i przeczytania. I to nie raz. Do takich
należy „Warszawa wydarta niepamięci”
(1956) Wacława Rogowicza. Bohaterką jest
Warszawa w latach (1885-1915). Trzeba
zwrócić uwagę na, pociemniałe już dzisiaj,
charakterystyczne ilustracje Antoniego
Uniechowskiego. Mimo swej niepozorności
książka pozostaje naprawdę żywa.
Nie wiadomo dlaczego bardzo często
wspomnienia zaczynają się od piątego roku
życia autora. Rogowicz, pisarz, urodzony
w roku 1879, zmarły w 1960 także zaczął
od epoki, gdy miał 5 lub 6 lat, kiedy dostał
pod choinkę książkę, z której nauczył się
czytać. Zdaje się, że od tej pory liczyło się
tylko czytanie, a potem pisanie książek.
Między innymi po odbyciu w latach 19001901 podróży na Kaukaz opublikował zbiór
nowel „Mozaika kaukaska”. Wprawdzie
zgodnie z życzeniem ojca, lekarza, najpierw
wstąpił na medycynę, ale szybko ją rzucił.
Był nie tylko prozaikiem, przetłumaczył
wiele dzieł literatury francuskiej i rosyjskiej: Flauberta, Vercorsa, Diderota, Tołstoja, a także, wraz ze Stawarem, „Cichy
Don” Szołochowa. „Warszawa wydarta niepamięci” to jego późne dziełko, w którym
uchwycił dawne głosy i widoki.
Niewielka książeczka Rogowicza to nie
suchy opis kamienic warszawskich. Miasto
ukazuje się tu w swoich charakterystycznych
kolorach wśród różnorodnych ludzi zajętych
pracą, nauką i rozrywką. Jednak zaczyna
się od żałoby. Autor ma przeświadczenie,
że po aktorze zostają jedynie świadectwa
tych, którzy go widzieli żywym. Toteż pisze
o wielkim aktorze Janie Królikowskim,
który umarł w roku 1886, kiedy Rogowicz
miał lat 7. Nie mógł widzieć Królikowskiego
na scenie, ale wielkim, niezapomnianym
przeżyciem stał się dla niego uroczysty
i tłumny pogrzeb. Wraz z rodzicami oglądał
defiladę trumny dookoła placu Teatralnego
z zatrzymywaniem się pod balkonem teatru,
skąd orkiestra Opery żegnała zmarłego
„Marszem żałobnym” Chopina. Żadnych
przemów nie było, ani też nie niesiono przy
trumnie kwiatów, jadących w karawanie
niewidocznym z placu, ponieważ tego rodzaju manifestacje polskich uczuć były
przez carat tępione.
Oczywiście w książce Rogowicza nie
mogło zabraknąć opisów życia literackiego
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– rozdział „Żywot warszawskiej Kasy
Literackiej” i „Gdzie była schowana
»papieżówka?« (sympozjon pozytywistów
warszawskich)”. W tym ostatnim wspominane są niesłychanie ciekawe postaci jak
np. Juliana Ochorowicza, autora pierwszego
polskiego podręcznika psychologii i słynnego badacza zjawisk hipnotyzmu i mediumizmu. Ciekawe, że to Ochorowicz
spopularyzował Wisłę jako piękną miejscowość bardzo godną odwiedzania.
Rogowicz wspomina całą plejadę ludzi
ze świata nauki, literatury i działalności
społeczno-oświatowej: Bolesława Prusa,
Ignacego Matuszewskiego, Juliana Ochorowicza, Antoniego Sygietyńskiego, Antoniego Osuchowskiego i Józefa Kotarbińskiego. Przy tym ostatnim opowiada
anegdotę, chociaż gdzie indziej stara się ich
nie przywoływać. Otóż aktor Kotarbiński
nocował w gościnie u swojego przyjaciela,
proboszcza. Służący miał go obudzić na
pociąg do Warszawy. Służący to zrobił,
a Kotarbiński, żeby nikogo nie budzić, ubrał
się po ciemku i bez śniadania dyskretnie
wymknął się na stację. „Był jedynym
pasażerem dobijającym się do okienka
kasy. Zaspany kasjer otworzył je wreszcie
i sprzedając bilet w mdłym świetle mglistego poranku odezwał się: »Cóż to ksiądz
proboszcz tak wcześnie jedzie do Warszawy?« Kotarbiński, zdumiony spojrzał na
kasjera potem na siebie i osłupiał, miał na
sobie sutannę. Odsunął się szybko od kasy
i... wywnioskował z irytacją: To ten bałwan
Janek zamiast mnie, proboszcza obudził”.
Gdy się bliżej przyjrzymy „Warszawie
wydartej niepamięci” wydaje się ona dziwnie magiczna. Oto Rogowicz w zrujnowanej
Warszawie po drugiej wojnie światowej
wspomina czasy zamierzchłe, przełom
wieku XIX i XX. I wtedy, gdy to pisał, tamte
czasy wydawały się bardziej bajką, niż
gdyby nawet wspominał je dzisiaj. Ruiny,
nowy ustrój, wyobcowanie warszawiaków
we własnym mieście i wyobcowanie przyjezdnych z innych stron czyniło z tego
miasta miejsce „niemożliwe”. Bo właściwie
było ono niemożliwe. Naprawdę żyło
tylko w pamięci warszawiaków. Tyle, że to
okazało się jednak wystarczające do jego
zmartwychwstania. Przeciw wszystkiemu.
Rogowicz się bał, jak wielu ludzi starszych
i jak przeważająca część warszawiaków,
że czasy dawnej Warszawy zostaną nie
tylko w naturalny sposób zapomniane, ale
i umyślnie zepchnięte do podziemia.

Słusznie też uważał, iż najszybciej ginie
pamięć czynności, przestarzałych zawodów, nieistniejących już towarzystw czy
gry aktorskiej. Starał się to ocalać i dlatego
tak warto go czytać.
Kto inny każe nam słyszeć dźwięk
trzech trąbek, z których jedna należała
do straży ogniowej, druga do dopiero co
powstałego Warszawskiego Pogotowia
Ratunkowego (1897), trzecia do instytucji
dobroczynnej rozwożącej zupę dla biednych. Z powodu tego użycia trąbki ludność warszawska przezwała tę zupę „trąbizupką”. Biedni, obdarowani nią w ciężkich latach I wojny światowej, w czasie
okupacji niemieckiej, ze względu na
publiczne „zawiadamianie, kto jest biedny”,
znienawidzili dźwięk tej trąbki.
Świetnie Rogowicz opisał dozorcę,
stróża warszawskiego i jego bardzo liczne
zajęcia. Ten znów, z powodu obowiązkowej
iluminacji, nie znosił „galówek” z okazji
świąt państwowych takich jak urodziny
cara, carowej, carowej matki czy następcy
tronu. A przecież innych świąt nie
brakowało. „Stróż był obowiązany ustawić
w rynsztoku (tak!) odpowiednią do szerokości frontu domu ilość kagańców,
które miały się palić, kopcić i śmierdzieć
przepisową liczbę godzin”.
Rogowicz świetnie wydobywa dawne
kolory, zwyczaje, zapachy z wydawałoby
się, na zawsze minionej przeszłości. Jego
zapis krzyków domokrążców, ostrzycieli
noży, druciarzy drutujących garnki czy
kościarek i kapitalny, dowcipny opis zajęć
posłańca warszawskiego tworzą niepowtarzalny obraz miasta

Antoni Uniechowski „Ulica Rycerska”
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DYREKCJA NACZELNA
LASÓW PAŃSTWOWYCH

W

okolicach skrzyżowania ulicy
Wawelskiej i alei Żwirki i Wigury nie trudno odnaleźć szczęśliwie zachowane ślady przedwojennej
przemyślanej urbanistyki tego rejonu,
który miał być wypełniony licznymi budynkami użyteczności publicznej. Cechy
monumentalnego funkcjonalizmu nadają
im spójnego oblicza: są zwartym zespołem reprezentacyjnej architektury lat międzywojnia. Pomiędzy ulicami Wawelską,
Reja i Krzyckiego wznosi się monumentalny gmach przedwojennej Naczelnej
Dyrekcji Lasów Państwowych. Dziś budynek zajmują pomieszczenia Ministerstwa Środowiska i kilku innych instytucji związanych z ochroną przyrody. Gdy
w końcu listopada 1937 roku uroczyście
go otwierano, minister rolnictwa Juliusz
Poniatowski nie omieszkał zaznaczyć
w przemowie, że „każdy na swoim odcinku przyczynił się, że ten piękny i tani
gmach mógł powstać”. Minister podkreślał „taniość” realizacji, a prasa pisała, że
wybudowano go ze względów oszczędnościowych w bezpośrednim sąsiedztwie
gmachu Warszawskiej Dyrekcji Lasów
Państwowych, który powstał wcześniej
od ul. Reja z widokiem na organizowany
park Wielkopolski.
Budynek Warszawskiej Dyrekcji Lasów
Państwowych wznoszono na przestrzeni
półtora roku: od września 1929 roku do
początku lutego 1931 roku. Elewację od

ul. Wawelskiej wyłożono jasnożółtym szydłowieckim piaskowcem, zaś wertykalność całości podkreślały silnie wysunięte
pilastry. Tynk pozostałych partii gmachu
współgrał z tonacją piaskowca. Wiśniowym klinkierem, tak chętnie stosowanym
w drugiej połowie lat 30. XX w., podkreślono długi cokół budynku. Od strony
ulicy Reja zaprojektowano oficjalną bramę – wjazd na wewnętrzny dziedziniec
gmachu. Głęboki przejazd otaczają zdwojone, wyłożone kamienną okładziną słupy
o dwupiętrowej wysokości. Pierwotnie
światło bramy zamykała drewniana krata
prostej bramy o pionowych prętach.
Budowę drugiego etapu rozpoczęto
w sierpniu 1934 roku, stan surowy osiągnięto w październiku 1935 roku, zaś
w grudniu oddano do użytku część lokali.
Swoje siedziby znalazły tu: Naczelna Dyrekcja Lasów Państwowych, przynależący
doń Instytut Badawczy oraz firma eksportowa Paged. Co ciekawe, w budynku zorganizowano też bursę dla pięćdziesięciu
osób, służącą kursantom szkolonym jako
przyszły personel Dyrekcji. Istniała tam
także sala wykładowa, niewielkie muzeum, lokale dla stowarzyszeń urzędniczych i dwadzieścia mieszkań. W sumie:
ponad 570 sali, pokoi. W 1937 roku od
ulicy Wawelskiej zakończono rozbudowę,
kiedy to dodano reprezentacyjny front,
zwieńczony godłem Polski – płaskorzeźbą
orła wykonaną w duchu sztuki art deco.
Autorem pierwszego etapu budowli
był architekt Stefan Tomorowicz, pracujący pod kierunkiem Romualda Gutta, autora sąsiedniego gmachu przy ul. Wawelskiej 56. Tomorowicz, rocznik 1889, zginął
podczas powstania warszawskiego razem
z Mariuszem Maszyńskim. Studiował ar-
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chitekturę na Politechnice Warszawskiej.
Razem z Marianem Lalewiczem przebudowywali Pałac Brühla, projektował Wyższą Szkołę Dziennikarską i jedno z osiedli osadniczych na Kresach. Rozbudowy
gmachu Dyrekcji Lasów Państwowych
podjął się wespół z Janem Ludwikiem Zabłockim (ur. 1900 we Lwowie), dla którego ta realizacja stała się jedyną wizytówką
w twórczym życiu.
***
Fakt powołania w 1924 roku Dyrekcji
Naczelnej Lasów Państwowych był ewenementem na skalę europejską. Potrzeba
stworzenia wyspecjalizowanej instytucji
wynikała z faktu zalesionej blisko ¼ powierzchni ówczesnej Polski, a także z tradycyjnej troski o tę dziedzinę rodzimego
przemysłu. Obchodzone oficjalnie do dziś
Święto Lasu nie ma i nie miało odpowiednika poza Polską. Jeśli dodać, że w potocznym rozumieniu określenie „święto
lasu” weszło do języka polskiego jako eufemizm zdarzenia nadzwyczajnego i wyjątkowego, to monumentalny gmach obu
zjednoczonych pod wspólnym dachem
dyrekcji – naczelnej i warszawskiej – jest
wskazówką, jaką wagę przywiązywano
zawsze do materialnej wartości lasów

fot. Hanna Faryna-Paszkiewicz
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temat miesiąca

TRAMWAJE,
WOJENNA OCHOTA I JA

Janusz Kahl

P

od koniec lat 20. ubiegłego wieku,
jako paroletni brzdąc, zamieszkałem w Warszawie, i to w szczególnym punkcie: na ulicy Puławskiej 1 (drugie
piętro). Pod tym adresem istniał wówczas
tylko nieduży trzypiętrowy dom, licowany żółtą cegłą, z boczną oficyną. Jego usytuowanie było najważniejsze. W zasięgu
wzroku (i słuchu) znajdowały się od strony ulicy: dworzec kolejki grójeckiej, siedem
linii tramwajowych przejeżdżających pod
oknami od frontu, z balkonu widoczny
plac Unii Lubelskiej z dalszymi trzema liniami, a od podwórza kolejka wilanowska.
Wystarczy, by zainteresować się tramwajami? No pewnie! W dodatku akurat pod
oknami na Puławskiej znajdował się łącznik między torami, umożliwiający składom zjazd tyłem do zajezdni Mokotów, odległej o niecały przystanek. Była to zajezdnia usytuowana wprost przy ulicy Puławskiej, tak że można było idąc chodnikiem,
gdy otwarta była któraś z bram, zajrzeć do
tajemniczej krainy czerwonych tramwajów. Sądzę, iż powyższe okoliczności rozgrzeszają moje „zboczenie” szynowe.
Zainteresowania te były jednak również przyczyną przykrych doznań, gdy pędząc do okna, aby zobaczyć przejeżdżający tramwaj, trafiłem dłonią w szybę i to ze
skutkiem żałosnym. Szczęśliwym trafem
moja starsza siostra, która wyszła z domu
na zawody sportowe, zapomniała wziąć ze
sobą buty z kolcami i wróciła po nie. Historia skończyła się pogotowiem i klamerkami
na całym prawym przedramieniu. Ale nie
zniechęciło mnie to do oddawania się mojej
pasji. Rozpoznawałem wszystkie typy wagonów, a dzięki nienajgorszemu słuchowi
(absolutnemu!) potrafiłem określić, który
z nich aktualnie przejeżdża pod oknami.
Od wiosny do jesieni często prowadziłem
z balkonu notowania numerów wozów.
W czasie okupacji znalazłem w moich szpargałach notesik z zapiskami

z 1935 roku. Niestety spaliły się one w czasie powstania, a byłby to nieoceniony dokument dla historii tramwajów miejskich
i Klubu Miłośników Komunikacji.
Wydarzenia lat wojennych przeniosły
moją rodzinę z placu Unii na plac Narutowicza. Znów była to okolica związana
z tramwajami: pętlica, a kilometr dalej
zajezdnia Rakowiec. Najczęstszą moją codzienną trasą była ta na plac Unii, gdzie
mieściła się wówczas moja szkoła. Korzystałem więc z „osiemnastki”, która przez
Śniadeckich i Marszałkowską kursowała
na plac Żelaznej Bramy, a przy Koszykowej
przesiadałem się w kierunku Mokotowa.
Z czasem moje jazdy „miastoznawcze” rozszerzyłem na całą sieć tramwajową, gdyż
nauka w klasach licealnych mogła być prowadzona jedynie na tajnych kompletach,
czyli w 6-osobowych grupkach, w prywatnych mieszkaniach uczniów, usytuowanych w różnych częściach miasta.
Osią moich komunikacyjnych zainteresowań pozostała jednak „osiemnastka”. Kurs na tej linii trwał 58 minut,
a obsługiwało ją 14 składów podwójnych
(11 z Rakowca i 3 z Woli) oraz dwa pojedyncze szczytowe dodatki. Stan ten
w 1941 polepszył się, gdyż dodatki dostały
przyczepy, a brygady 6 i 11 suplementarnie po drugim dwuwagonowym składzie.
W sumie kursowało więc 16 pełnych składów. Jednakże po pewnym czasie zaczęły
następować częste awarie z powodu przeciążenia wozów oraz braku niezbędnych
remontów, szczególnie po zbombardowaniu przez sowietów warsztatów naprawczych na Woli. Liczba składów zaczęła topnieć, pojawiły się 3-wagonowe (silnikowy
plus dwie przyczepy), co jeszcze bardziej
wzmogło awaryjność taboru. W rezultacie
pod koniec lipca 1944 linię obsługiwały
jedynie trzy trójwagonowe składy! Oczywiście, ja i mój szkolny przyjaciel, którego
zaraziłem swoją pasją, prowadziliśmy co-

MINIMAKS 2010 – PODZIĘKOWANIA
W związku z żałobą narodową, XVI Mazowiecki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Teatralnych „Minimaks”
został odwołany. Pomimo szczerych
chęci organizatorów, nie udało się ponownie zgrać wszystkich szczegółów tak,
by impreza mogła się odbyć w innym
terminie. Jest nam bardzo przykro głównie
ze względu na pracę, jaką włożyły w swoje
przygotowania do występu wszystkie zespoły oraz ich opiekunowie. W tym roku
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miało wystąpić siedmiuset wykonawców.
Dziękujemy dyrekcji i pracownikom Domu
Kultury „Rakowiec”, którzy jak co roku
udzielili nam gościny i byli gotowi pomóc
w organizacji przeglądu.
Dziękujemy również jurorom oraz teatrom,
które ufundowały zwycięzcom bilety na
spektakle – Beacie Zaborek z TR Warszawa,
Maciejowi Gąsiorkowi z Teatru Rampa,
Pawłowi Jaroszewiczowi z Teatru Guliwer
oraz Teatrowi Dramatycznemu i Teatrowi

dzienne notowania numerów wagonów
włącznie do 1 sierpnia 1944. Jemu udało się
uratować trochę tych zapisków z pożogi
powstańczej, natomiast ja wraz z rodziną
zostaliśmy wywiezieni do Niemiec, gdzie
już 14 sierpnia trafiliśmy do obozów koncentracyjnych: Sachsenhausen, Ravensbrück i Neuengame.
Szczęśliwie udało nam się przeżyć
to piekło. Rodzice wrócili do kraju już
w 1945 r., natomiast moja rekonwalescencja trwała wiele miesięcy. Z początku nie
miałem zamiaru wracać do kraju, licząc się
z tym, że rodzice nie przeżyli obozowych
koszmarów, jak również – że nie będę miał
gdzie mieszkać. Jednakże na jesieni otrzymałem wiadomość od rodziców, że żyją
i mieszkają u rodziny w Żyrardowie. Równocześnie dotarła do mnie warszawska
gazeta ze zdjęciem tramwaju linii 9, skręcającego z Alej Jerozolimskich w ul. Marszałkowską... Krótko przed powstaniem
zdałem tajną maturę, wyższe studia stały
więc przede mną otworem.
Te wszystkie czynniki skłoniły mnie
do powrotu w maju 1946 roku do kraju.
Moje kontakty z Warszawą były z konieczności niewielkie, gdyż mieszkałem w Żyrardowie, a studiowałem w Łodzi. Dopiero
w 1950 r. rozpocząłem pracę w Warszawie,
przenosząc się na warszawską uczelnię.
Odżyła moja fascynacja tramwajami, choć
ustąpiła nieco miejsca kolejom. Starałem
się jednak, i nadal usiłuję, swoimi doświadczeniami wspierać powstały Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie

Polskiemu. Dziękujemy także Hali Kopińskiej
za przekazanie artykułów spożywczych.
Słowa podziękowania kierujemy przede
wszystkim do zespołów teatralnych oraz
ich opiekunów za pełne zrozumienia i szacunku przyjęcie trudnej również dla nas
decyzji. Wyrażamy nadzieję na spotkanie
w przyszłym roku.
W imieniu organizatorów
Dorota Latos
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Książki z Ochotą

– rozmowa z Wojciechem Maurycym Komorowskim,
burmistrzem Ochoty
Planujemy bowiem stworzenie swoistej
biblioteczki książek o Ochocie. Mam na
myśli serię tytułów, które nie są historycznym zapisem wydarzeń. Mam na myśli
tytuły, które tak jak „Przez Grójecką” są
wspomnieniami autorów mieszkających
współcześnie lub w przeszłości w naszej
dzielnicy, które niosą w swej treści ładunek emocjonalny przeżyć, zdarzeń, których bohaterami lub obserwatorami były
te osoby. Taką historię Ochoty chcemy
zebrać i oddać ochotczanom i wszystkim
czytelnikom.
Powrót do korzeni?

Panie Burmistrzu, czy nie odnosi Pan
wrażenia, że mało jest informacji o naszej
dzielnicy wydanych drukiem, że mało
jest książek o Ochocie?
Na pierwszy rzut oka tak mogłoby się
wydawać. Chociaż prawda jest inna, a potwierdzają ją ci, którzy szukali informacji
o Ochocie i do nich dotarli. O historii Ochoty, o wydarzeniach, które tutaj miały miejsce napisano wiele, a przykłady publikacji,
w których Ochota się pojawia lub kwestie
z nią związane stanowią lwią część publikacji, można mnożyć: chociażby seria „Korzenie miasta” słynnego varsavianisty Jerzego Kasprzyckiego, której czwarta część
była poświęcona Mokotowowi oraz Ochocie. Wspomnę również książkę „Barykada
Września. Obrona Warszawy w 1939 roku”
Józefa K. Wroniszewskiego.
„Barykada Września” ukazała się ponownie w zeszłym roku?
Tak. W ścisłej współpracy z autorem
udało nam się – mam na myśli Urząd
Dzielnicy – doprowadzić do ukazania się
przed 70. rocznicą obrony Warszawy we
Wrześniu 1939 r., drugiego wydania tej
książki. To dla nas powód do satysfakcji.
W zeszłym roku ukazała się jeszcze
jedna książka o Ochocie, mam na myśli
„Przez Grójecką” Mirosława Sznajdra,
zawierającą ciekawe wspomnienia z dzieciństwa, które upłynęło na Ochocie.
Tak. Książka ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i jej nakład szybko
się wyczerpał. Jednak nie ma tego złego, co
by na dobre nie wyszło. W tym roku ukaże się drugie jej wydanie – rozszerzone.

Owszem. Na pewno nasza odpowiedź
na rysujące się coraz wyraźniej zjawisko poszukiwania warszawskich korzeni
przez samych warszawiaków, bez różnicy
wieku. Ci starsi pragną zapewne odnaleźć
ślady swojej młodości, swojego życia, a ci
młodsi są po prostu ciekawi, chcą poznawać to, o czym mówią ich rodzice, dziadkowie. Poza tym wiedza o Warszawie stała
się modna. Także wśród „warszawiaków
od niedawna”, w tym ochotczan. Oni zdecydowali się z Warszawą związać swoją
przyszłość, już czują się obywatelami naszego miasta. Uważam, że teraz przyszedł
czas na poznawanie historii, specyfiki, klimatu miejsc, gdzie jest ich nowy dom.
Czy wiadomo już, jakie tytuły mogą
ukazać się w tej serii?
Oprócz wznowienia „Przez Grójecką”,
która powinna ukazać się już w maju,
w czerwcu ukaże się książka tego samego
autora pt. „Rozstania z Ochotą”, w sierpniu
książka Henryka Sienkiewicza „Spojrzenie
na Rakowiec”, we wrześniu oczekujemy na
„Plac Narutowicza” Janusza Kostynowicza, a w listopadzie na „PKS-em z Grójca
na Ochotę” Michała Szymańczaka.
Skoro już wspomniałem o Rakowcu dodam, że rok 2010 można będzie nazwać rokiem Rakowca, gdyż przygotowywana jest
do druku pozycja z innej „warszawskiej”
serii, znanej i lubianej – „Ulice mojego miasta”. Z posiadanych przeze mnie skąpych
jeszcze informacji wynika, że właśnie w tej
serii ma się ukazać książka napisana przez
ochotczanina pt. „Ulice Rakowca”.
Czy książki te wyda Urząd Dzielnicy
Ochota?
Książki zostaną oczywiście wydane
przez profesjonalne wydawnictwa. My bę-
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dziemy w miarę skromnych możliwości
wspierali ich powstawanie. Między innymi włączymy się w organizację spotkań z autorami. Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy i historii, a tym
samym promowanie Ochoty. Wszystkie
wymieniane przeze mnie tytuły będą dostępne w wypożyczalniach i czytelniach
ochockiej Biblioteki Publicznej. Książki
staną się również nagrodami i upominkami w konkursach i akcjach organizowanych przez Urząd Dzielnicy Ochota;
na przykład, już na przełomie kwietnia
i maja ruszy pierwsza edycja spacerów
po Ochocie, spacerów z licencjonowanymi przewodnikami dla dzieci, w ramach
których będą odbywały się konkursy
z nagrodami – także książkowymi. Jeden
ze spacerów będzie przeznaczony dla
osób dorosłych. Mam nadzieję, że taka
forma poznawania dzielnicy się przyjmie i że wczesną jesienią będziemy mogli uruchomić drugą edycję. Po więcej
informacji – także o książkach – zapraszam na stronę internetową www.urzad
ochota.waw.pl.
Przyznam, że chyba jeszcze nigdy
nie ukazało się w jednym roku tak
dużo książek o naszej dzielnicy.
To prawda. I to książek jedynie o Ochocie, książek, których akcja toczy się na
Ochocie! Cieszę się tym niezmiernie. Na
zakończenie powiem, że współpracujemy przy wydaniu jeszcze dwóch perełek
księgarskich. Jedną z nich będzie album
„Przedwojenna Ochota. Najpiękniejsze
zdjęcia” zawierający zdjęcia Ochoty do
wybuchu II Wojny Światowej. Album
niebywały i pierwszy w historii dzielnicy. Mamy też zakusy na stworzenie multimedialnej galerii starej, starszej i współczesnej Ochoty. Byłaby dostępna na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy.
Drugą perełką może się stać spacerownik ochocki autorstwa jednego z najbardziej znanych współczesnych varsavianistów. Ale szczegółów jeszcze nie
zdradzam. Wierzę, że zapowiedź jego
wydania spotka się z żywym zainteresowaniem czytelników i spacerowiczów
oraz że wystarczy nam pieniędzy na realizację także tego projektu.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał Sławomir Nosowicz
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DK ,,Rakowiec”
STREFA OTWARTA – INTEGRACYJNE WARSZTATY BUDOWY KIJA
DESZCZOWEGO ORAZ WARSZTATY MUZYCZNE
17-20 maja odbędzie się kolejna edycja integracyjnych warsztatów artystycznych Strefy Otwartej. Upłynie ona pod znakiem
kultury andyjskiej. Uczestnicy warsztatów zbudują kij deszczowy oraz zagrają magiczną melodię wydobywającą się z jego wnętrza. Plan warsztatów podzieliliśmy na dwa bloki tematyczne:
17-18 maja – warsztaty budowy instrumentu
Podczas dwudniowych działań, każdy z uczestników sam zbuduje instrument muzyczny, zwany kijem deszczowym. Elementem
warsztatów będzie również praca zbiorowa – budowa kręgu deszczowego, czyli instrumentu brzmiącego tak jak kij, ale o bardzo dużej powierzchni grania. Żeby z niego wydobyć dźwięk, trzeba na nim stanąć i balansując ciałem wprowadzić w ruch.
Warsztaty poprowadzi Grzegorz Maluga – instruktor zajęć stolarskich związany z pracownią Krajowego Towarzystwa Autyzmu
na ul. Orzyckiej oraz z Fundacją Synapsis. Opracował metodę umożliwiającą zbudowanie kija deszczowego również przez osoby niepełnosprawne, z ograniczonymi możliwościami ruchu. Poezja dźwięku kija deszczowego oczarowała go na tyle, że sam
produkuje oryginalne – polskie wersje tego południowoamerykańskiego instrumentu muzycznego.
19-20 maja – warsztaty muzyczne
Instruktorzy warsztatów – Gwidon Cybulski i Rufus Libner, wybiorą się z uczestnikami na wyprawę odkrywania bogactwa dźwięków nowo zbudowanych instrumentów, wykorzystując przy tym swoje wieloletnie doświadczenia etnomuzyczne oraz instrumenty, na których grają na co dzień. Ich wspólne poszukiwania zakończy występ publiczny w finale ostatniego dnia warsztatów, który – jeżeli pogoda na to pozwoli – odbędzie się na nowo zbudowanym drewnianym pomoście na jeziorku w Parku Zasława Malickiego. Gdyby jednak dźwięk kijów deszczowych ściągnął na nas deszcz, zapraszamy do sali widowiskowej
w DK „Rakowiec”, niezmiennie – 20 maja o godz. 17.00.
Gwidon Cybulski – muzyk multi-instrumentalista, wokalista, pedagog, nauczyciel, grający na instrumentach etnicznych. Jest
założycielem i liderem zespołu Gadająca Tykwa wykonującego muzykę autorską, inspirowaną etniczną muzyką kultur świata,
wyróżnionego na wielu festiwalach.
Rufus Libner – muzyk, podróżnik, grający na australijskim instrumencie didjeridoo. Podczas pobytu w Nepalu (2007) nagrał
z Shyam Nepali Band płytę „Triple fusion”, prowadził tam również warsztaty gry na didjeridoo w szkole muzycznej Music
Nepal na Pashupatinath w Kathmandu. Wspólnie z Gwidonem Cybulskim tworzą duet Radio Samsara.
Anita Szaboova
17-20 maja 2010
Strefa Otwarta
Dom Kultury „Rakowiec”, ul. Wiślicka 8
www.rakowiec.art.pl
„Kij deszczowy to andyjski instrument muzyczny produkowany z pnia bambusa lub z kaktusa. [...] Zgodnie z tradycją Majów, dźwięk deszczu był dźwiękiem poezji i głosem bogów. Ze względu na swój magiczny dźwięk, deszczowy kij był wybierany jako laska oznaczająca przywództwo hierarchów
Majów, Azteków i Mixteków”. (za: www.kolumbijsko.com)

WIOSENNY RELAKS PRZY MUZYCE KLASYCZNEJ
Nie od dziś wiadomo o dobroczynnym wpływie muzyki na
kondycję i zachowanie człowieka. Muzyka łagodzi obyczaje, niesie radość, relaks i ukojenie. Dom Kultury „Rakowiec”
w maju pragnie zaprosić Państwa na spotkanie z muzyką
klasyczną:
4 maja, godz. 14.30 – „Pomnąc na dawną Polaków sławę,
czas dla Ojczyzny miłości” – koncert muzyki patriotycznej
dla uczczenia 219. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
w wykonaniu Ewy Mikulskiej – alt (Warszawska Opera Kameralna), Jacka Klubińskiego – bas (Warszawska Opera Kameralna – współpraca), Romualda Mateckiego – fortepian
(wykł. warszawskich uczelni muz.), komentarz muzyczny –
Olga Kruszewska (teoretyk muzyki). Organizatorem Koncertu jest Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
W programie m.in.: „Polonez A-dur op. 40 nr 1”, „Etiuda
f-moll op. 10 nr 8” Fryderyka Chopina, „Polonez Trzeciego
Maja” Aleksandra Rodowskiego.
5 maja, godz. 19.00 – „15 lat minęło… koncert kabaretu
muzycznego Grupy MoCarta” – spotkanie w nieco wspomnieniowym tonie z ulubionym na Rakowcu kwartetem
smyczkowym, kabaretem muzycznym Grupa MoCarta.
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Zespół tworzy czterech absolwentów Akademii Muzycznej
w Warszawie i Łodzi: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk, Bolek Błaszczyk.
9 maja, godz. 17.00 – Koncert Nad Stawikiem – „Wiosna”
w Parku Zasława Malickiego przy ul. Wiślickiej na Rakowcu.
Jest to nowy projekt realizowany w ramach cyklu „Muzyk
i jego instrument”. Koncert w wykonaniu Warszawskiego Kwartetu Smyczkowego OP&UM (Dawid Lubowicz –
I skrzypce, Anna Szalińska – II skrzypce, Magdalena Małecka – altówka, Olga Łosakiewicz-Marcyniak – wiolonczela).
W programie m.in.: A. Vivaldii „Wiosna”, W.A. Mozart „Divertimento III F-dur KV 138”, A. Głazunow „Walc”.
Mamy nadzieję, że ochoczo zasiądziecie Państwo 9 maja
na ławeczkach wokół dopiero co uporządkowanego
stawiku na Rakowcu i wysłuchacie w blasku popołudniowego majowego słońca dźwięków muzyki Vivaldiego, Mozarta i Chopina. Wierzymy, że Park Zasława
Malickiego będzie miejscem, gdzie narodzi się tradycja
cyklicznych koncertów muzyki klasycznej. Zapraszamy!
Grażyna Zaczek
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Ochota
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ochota – Krzysztof Kruk
zaprasza na swoją stronę
internetową, na której znajdziecie Państwo m.in. informacje o imprezach i festynach organizowanych na
terenie Ochoty.
Bezpośrednio na tej stronie
w zakładce „kontakt” zastępca burmistrza odpowie na wszystkie Państwa pytania.
Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w życiu naszej dzielnicy.

www.krzysztofkruk.pl
22 MAJA
– PIKNIK
MEDYCZNY

Drodzy Mieszkańcy Ochoty!
Magazyn Sztuk
filia Ośrodka Kultury Ochoty (Pracownia
Plastyczna) prosi
o pomoc w zebraniu ciekawych przedmiotów
do martwych natur. Wszystko co posiadamy
„opatrzyło się” naszym uczniom, w związku
z tym musimy wymienić nasze przedmioty na nowe.
Poszukujemy: garów glinianych, dzbanów, lamp itp.
Za pomoc z góry dziękujemy!

Największa polska uczelnia medyczna z myślą o mieszkańcach stolicy po raz drugi organizuje imprezę naukowo-edukacyjną „Warszawski Uniwersytet Medyczny – Społeczeństwu
Warszawy”. Podczas majowego pikniku, który odbędzie się
22 maja na Polu Mokotowskim, pracownicy Uczelni zaprezentują jej dorobek naukowy i ciekawostki z dziedziny medycyny. Przewidziano wiele atrakcji między innymi konkursy dla
dzieci oraz Szpital Pluszowego Misia. Muzycznym akcentem
będzie występ znanej artystki – Kasi Kowalskiej. Warszawiacy będą mogli także skonsultować się z lekarzem specjalistą
i otrzymać bezpłatną poradę medyczną.
Dodatkowe informacje na stronie www.wum.edu.pl oraz
w Biurze Informacjii Promocji WUM. Serdecznie zapraszamy
w godz. 10.00-17.30.

22 maja 2010 (sobota)
godz. 10.00-17.30

„Warszawski Uniwersytet Medyczny
– Społeczeństwu Warszawy”

Pole Mokotowskie, wstęp wolny

AUTORSKIE WARSZTATY COACHINGOWE

Ona i On kontra Gremliny i Spółka
– warsztat coachingowy dla singli

Warsztat dla kobiet, które czują, że „nie czują” mężczyzn i dla
mężczyzn, którzy nie rozumieją kobiet. Nie będzie tu gotowych
recept. Zastanowimy się, jak zrozumieć tę drugą stronę i być
przez nią rozumianym. Co nam przeszkadza w nawiązywaniu
pozytywnych, przyjaznych relacji z płcią przeciwną? Czego się
obawiamy, a czego pragniemy? Czego potrzebujemy, by budować prawdziwie głębokie związki?

15 maja 2010 (sobota), godz. 10.00-18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
koszt: 370 zł

Dwie połówki w świecie wartości i miłości
– warsztat coachingowy dla par
Warsztat przeznaczony dla par, które chciałyby jeszcze bardziej się poznać i mieć większy wpływ na budowanie lepszej
wspólnej przyszłości. Nawet po wielu latach życia razem
można na nowo odkryć swojego partnera. Podczas warsztatu skoncentrujemy się na wzmocnieniu tożsamości i wartości
związku, urzeczywistnianiu marzeń i celów obu połówek.

16 maja 2010 (niedziela), godz. 10.00-18.00
Centrum Artystyczne „Radomska 13”
ul. Radomska 13/21
koszt: 470 zł od pary

coachowie prowadzący: Gabriela Gab i Michał Kułakowski; zapisy: gabriela.gab@dobrycoaching.pl lub tel. 501 114 800
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filie
UWAGA SENIORZY!
OCHOTA TO ZNAK, BY ZACZĄĆ DZIAŁAĆ

IV OGÓLNOPOLSKI FESTWAL TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ „BROMBOLANDIA 2010”
pod patronatem Macieja Wojtyszki
„Brombolandia” promuje czytelnictwo polskiej literatury współczesnej oraz umiejętności twórcze dzieci i młodzieży. Z roku
na rok w Festiwalu bierze udział coraz więcej osób. Do ubiegłorocznej edycji zgłosiło się 430 uczestników z całej Polski.
Dołączcie do nich i pokażcie, że Wasza wyobraźnia nie ma
granic, że chce się Wam robić więcej niż nakazują codzienne
obowiązki szkolne. Udział w konkursach „Brombolandii” może
być dla Was odskocznią, dobrą zabawą, przynoszącą dużo
korzyści, nie tylko wymiernych. „Brombolandia” umożliwi Wam
m.in. zdobycie nowych umiejętności, nowych przyjaźni czy
wartościowych nagród. Wspólnie z patronem festiwalu – Maciejem Wojtyszką, zapraszamy do IV edycji Ogólnopolskiego
Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej „Brombolandia” 2010 i gorąco namawiamy do udziału w konkursach:

KONKURS PLASTYCZNY „NOWY PŁASZCZ KSIĄŻKI”
„Ubierz” książkę na nowo. Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej
książki współczesnego polskiego autora. Może to być okładka książki przygodowej, fantastyki, komiksu, tomiku poezji itp.
Ważne jest, aby ilustrowała Twoją interpretację treści. Nie sugeruj się okładką istniejącej już publikacji, stwórz własną wizję.
Projekt powinien zawierać nie tylko stronę tytułową, opracuj
szatę graficzną książki. Jak według Ciebie powinna wyglądać
strona frontowa, jak tył, jakie informacje powinny być na nich
zawarte – wszystko zależy od Ciebie. Pozostawiamy Wam całkowitą dowolność zarówno w kwestii wyboru techniki, formatu, treści, jak i wizji plastycznej. Czekamy na niebanalne i intrygujące prace. Dla najlepszych przygotowaliśmy wartościowe
nagrody.
konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 7-17 lat
termin nadsyłania zgłoszeń: do 11 czerwca 2010

KONKURS LITERACKI „MŁODZI MARZYCIELE”
Marzysz? Wyjeżdżasz do przysłowiowej krainy fantazji? Masz
przemyślenia, z którymi chciałbyś/ chciałabyś podzielić się
z innymi? Weź długopis lub włącz komputer i zapisz swoje myśli. Wybór gatunku literackiego należy do Ciebie. Dajemy Ci
bardzo szeroki wachlarz możliwości. Możesz zostać młodym
poetą, autorem opowieści, opowiadania, baśni lub sztuki teatralnej.
konkurs dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym
termin nadsyłania zgłoszeń: do 11 czerwca 2010

KONKURS TEATRALNY „SCENA 21”
Dlaczego na konkursach teatralnych powtarzają się nieustannie te same znane i ograne teksty? Istnieje przecież wielu polskich współczesnych autorów piszących ciekawe sztuki teatralne dla dzieci i młodzieży lub książki, na podstawie których
można przygotować wspaniały spektakl teatralny. Zdecydujcie się na coś nowego i oryginalnego! Zbudujcie swoje spektakle na tekstach współczesnych, żyjących polskich autorów
lub na własnych autorskich scenariuszach. Jesteśmy ciekawi,
co chcecie nam powiedzieć oraz jaką macie wizję teatru.
Przenieście swój punkt widzenia na „Scenę 21”.

Masz trochę wolnego czasu i ochotę na dawkę ruchu
poprzez taniec w sympatycznej grupie? – Przyjdź do nas!
– Klub Seniora „Baśniowa”, filia Ośrodka Kultury Ochoty,
zaprasza wszystkich chętnych do sekcji tanecznej „Rytm”.
W ramach zajęć proponujemy taniec integracyjny (parami, w grupie) w prostych układach choreograficznych.
BEZPŁATNE ZAJĘCIA odbywają się raz w tygodniu w sali
klubowej przy ul. Chotomowskiej 8, na Ochocie. Prowadzi je doświadczony instruktor tańca oraz juror konkursów
tanecznych Paweł Sumało.
Klub Seniora „Baśniowa” zaprasza również seniorów
interesujących się słowem mówionym oraz doskonaleniem warsztatu aktorskiego do uczestnictwa w zajęciach grupy teatralnej „Jesienne Róże”. Zespół prowadzi
p. Krystyna Adamiec-Kozłowska, aktorka scen warszawskich z wieloletnim doświadczeniem. Przyjdź do nas.
Przyjmiemy cię z radością! Pożytecznie spędzisz czas,
poznasz nowych ludzi. Może drzemią w Tobie talenty,
o których nie wiesz...?
Serdecznie zapraszamy do obu sekcji; więcej informacji:
tel. 22 823 04 19 lub kom. 512 089 310.
Klub Seniora „Baśniowa”, filia
Ośrodka Kultury Ochoty, serdecznie
zaprasza na koncert jubileuszowy
chóru „Babie Lato” zatytułowany
„Babie Lato. Minęło 25 lat”, który
odbędzie się 13 maja 2010 (czwartek) o godz. 16.00, w sali widowiskowej DK „Rakowiec”, filii Ośrodka
Kultury Ochoty, ul. Wiślicka 8.
Do zobaczenia.
Jolanta Salamonowicz – p.o. kier. KS „Baśniowa”
z kadrą instruktorską

WIOSNA W PALECIE
Dla każdego malarza nieocenioną inspiracją jest udział
w plenerach. Plener to krajobrazy, przestrzeń, powietrze,
światło, kolory... wielka dekoracja teatralna. Jak znaleźć
niebanalny temat, namalować wyjątkowy obraz spośród
ogromu wrażeń? Ten stan zachwytu, zauroczenia naturą
oddają obrazy. Emanuje z nich ciepło, spokój, ład i swoista
uroda.
Malujemy wyłącznie z wewnętrznej potrzeby – to co
w duszy śpiewa. Dzięki pomocy koleżanek – profesjonalistek
Rossanny Nowakowskiej, Joanny Malinowskiej, Katarzyny
Saniewskiej prace „Palety” są coraz doskonalsze, za co im
składamy serdeczne podziękowania.
Rezultaty wrażliwości malarskiej członkiń „Palety”,
fascynację przyrodą można będzie oglądać do 6 czerwca na zbiorowej wystawie w Centrum Artystycznym
„Radomska 13”.

konkurs przeznaczony dla dziecięcych i młodzieżowych grup
teatralnych w wieku od 6 do 19 lat
termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 listopada 2010
Anita Szaboova
szczegóły, regulaminy oraz karty zgłoszenia
na stronie www.rakowiec.art.pl
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Daniela Pachnicka
13 maja 2010 (wtorek), godz. 17.00
Wernisaż wystawy grupy
malarskiej „Paleta”
Centrum Artystyczne
„Radomska 13”
ul. Radomska13/21
wstęp wolny
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KURS
MALARSTWA
CHIŃSKIEGO

LETNI KURS
MALARSTWA
FAKTUROWEGO
Malarstwo to nie tylko pędzel,
farby i płótno. Bardzo często
w pracach malarskich, artyści
wykorzystują różnego rodzaju materiały, na co dzień nie
kojarzące się z malarstwem.
Gips, pasty, mak, kasza, papier lub metal są często równie ważnym medium do przedstawień abstrakcyjnych
lub figuratywnych co sama farba i jej kolor. Serdecznie
zapraszam na wakacyjny kurs malarstwa fakturowego
z użyciem szpachli z elementami abstrakcji. Nauczycie się
Państwo, czym jest faktura, głębia, światło i prawdziwa
emocja w malarstwie.

Pełne harmonii, prostoty, filozofii życiowej
i poezji malarstwo chińskie jest satysfakcjonującym i odprężającym
zajęciem. Podczas kursu uwrażliwimy się na to,
jak wiele dla kompozycji obrazu znaczy każdy gest oraz poznamy
zasady jakimi kierowali
się chińscy mistrzowie sprzed 2500 lat. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, szczególnie tych, którzy wątpią
w swoje umiejętności plastyczne.

Kurs odbędzie się w lipcu w każdą środę począwszy
od 7 lipca w godz. 17.00-20.00.

miejsce: Magazyn Sztuk
czas: czwartki i wtorki 17.30-19.00
pierwsze spotkanie: 1 lipca; ostatnie spotkanie: 15 lipca
opłata za 5 spotkań zawierająca materiały: 150 zł
prowadzący: Izabela Zalewska-Kantek

zapisy: Magazyn Sztuk, tel. 22 659 43 37
lub e-mail: joanna.malinowska@oko.com.pl
cena kursu: 100 zł za miesiąc

EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA.
SĄSIEDZI ŁĄCZCIE SIĘ!
W piątek 28 maja 2010 r., jak co roku, będziemy świętować Europejski Dzień Sąsiada. Wydarzenie to odbywa się
z inicjatywy Forum Kultury Ochoty i pod patronatem Rady
i Zarządu Dzielnicy Ochoty przy współudziale Stołecznego
Centrum Współpracy Obywatelskiej. W tegoroczne obchody Dnia Sąsiada na Ochocie włączyło się 12 ochockich instytucji i organizacji.
Europejski Dzień Sąsiada jest wyrazem sprzeciwu wobec
anonimowości i obojętności, panującej na współczesnych
osiedlach. Chcemy zamanifestować potrzebę bliskich, ciepłych i życzliwych relacji z drugim człowiekiem – naszym
sąsiadem. Wspólna zabawa i spotkania są pretekstem do
nawiązania i wzmocnienia więzi sąsiedzkich oraz poczucia
wspólnoty i solidarności.
Zapraszamy wszystkich ochockich sąsiadów do wspólnego
świętowania Europejskiego Dnia Sąsiada!
Agnieszka Jaskulska
28 maja 2010 (piątek)
godz. 16.00-19.00
Europejski Dzień Sąsiada
Klub Osiedlowy SURMA
ul. Białobrzeska 17
tel. 22 823 04 32
e-mail: surma@oko.com.pl

NOC MUZEÓW
W programie: wystawa
malarstwa z ostatniego
roku artystów skupionych
wokół Magazynu Sztuk, filii Ośrodka Kultury Ochoty.
Prace prezentowanych
twórców ukażą różnorodność zindywidualizowanych stylów wypowiedzi
plastycznej oraz technik. Obok klasycznych olei na płótnie i akrylu – techniki własne, batik i warsztaty artystyczne wyrabiania papieru czerpanego prowadzone przez
Marcina Malitkę (godz. 20.00-24.00). Heterogeniczność
technik, materiału, formy, pozwala lepiej wyrazić twórcze
zamiary, ukazać bodźce świata zewnętrznego kierujące
artystą w procesie twórczym.
Wystawa ta ukazuje dokonania twórcze artystów Magazynu Sztuk, drogę ich indywidualnych poszukiwań oraz rodowód artystyczny. W wystawie udział wezmą: Joanna Sułek-Malinowska, Katarzyna Saniewska-Popiołek, Agnieszka Biardzka, Marek Ejsmond-Ślusarczyk, Marta Rutkowska,
Jacek Malinowski, Marcin Malitka, Mariola Gołda i Liliana
Chwistek.
15 maja 2010 (sobota), godz. 19.00-01.00
Noc Muzeów w Magazynie Sztuk
Magazyn Sztuk, ul. Filtrowa 62 dom. 230

Centrum Artystyczne „Radomska 13”, ul. Radomska 13/21, przypomina o odbywającym się w maju

Warszawskim Konkursie Języka Angielskiego BIG BEN 2010:
Four seasons of the year – autumn, czyli „Cztery pory roku – jesień”
Kategorie konkursowe:
I. scena II. literatura – mała
scenki aktorskie forma literacka
recytacje
śpiew

Na zgłoszenia czekamy do 14 maja. Na przesłuchania
prezentacji scenicznych, recytatorskich i wokalnych zapraszamy 24 i 25 maja. Finał konkursu 12 czerwca.
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Szkiełko i Oko
Gdzie posłuchać „Szkiełka i Oka”?
Kochani! Powstała już druga audycja literacka „Szkiełko i Oko”. Znajdą
w niej Państwo: rozmowę Anny Sobieskiej z Agnieszką Syską pt. „Mój ulubiony wiersz”, wiersze Agnieszki Syskiej czytane przez Andrzeja Ferenca, rozmowę Agnieszki Bryndzy-Stabro i Marleny Prażmowskiej o „Kronice umarłych
Odiji”, wiadomości literackie, opowiadanie miesiąca: Agnieszka Bryndza-Stabro „Dopóty świat się kręci”, rozmowę z Leszkiem Bugajskim o współczesnej literaturze polskiej prowadzoną przez Justynę Mazur, Sylwię Iwanek
i Michała Dąbrowskiego.
Grupa Poetycka Wars udostępniła nam miejsce na swojej stronie internetowej www.gp-wars.pl. Tam można nas posłuchać. Serdecznie dziękujemy.
Zapraszamy również wszystkich piszących do tego, aby podzielili się z nami swoją twórczością, którą można przesyłać na adres mailowy naszej audycji: szkielkoioko1@tlen.pl. Zapraszamy również na naszą stronę internetową
www.szkielkoioko.ubf.pl.

KOS

Marlena Prażmowska

(opowiadanie)
Spojrzał w lustro. Z każdym dniem odbicie było
inne. Tylko on mógł zauważyć te niedostrzegalne ślady
przemijania. Zmarszczka. Pół zmarszczki, zapowiedź
zmarszczki. Wyciągnął ze swojego przybornika pudełko z kredą i zdecydowanymi ruchami trzech palców
pociągnął po policzkach białe symetryczne pasy po
obu stronach twarzy. Ponownie nałożył kredę i rozprowadził ją równomiernie począwszy od czoła poprzez
nos, powieki, a zakończywszy na brodzie. Gipsowa
biel sprawiła, że twarz stała się niewidzialna, bez wyrazu, bez rysów, a jednak można było dostrzec w niej
tajemnicę przemijania, tajemnicę istnienia. Zza okna
wpełzały hałasy ulicy, poranna muzyka autobusów zagłuszała godowe koncerty kosa ukrytego w gałęziach
akacji. Dominik spojrzał raz jeszcze na swoje znudzone
odbiciem lustro i poszedł za głosem zza okna. Lekko
uchylił firankę i wzrokiem błądził po zielonej koronie
drzew. Szukał czarnego przecinka. Twarz Dominika
zdawała się być tylko oddechem poruszającym firankę,
łączyła się z jej bielą tworząc nieomal nierozerwalną
całość. Kos jest dokładnie moim negatywem, pomyślał
Dominik. Dlatego jest mi tak bliski.
Powrócił do swojego odbicia i dokończył makijaż.
Włożył biały płócienny strój na mokre jeszcze po porannym prysznicu ciało, przeciągnął kredą po włosach,
Warto przeczytać!
Marcin Wolski, „Drugie życie”, Wydawnictwo ZYSK
i S-KA, Poznań 2009
Dave Eggers, „Co to za coś”, Wydawnictwo ZYSK i S-KA,
Poznań 2010
Gonzalo Torrente Ballester, „Wyspa Ściętych Hiacyntów. List miłosny z interpolacjami magicznymi”, Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2010
Angel Wagenstein, „Pięcioksiąg Izaaka”, Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2010
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wyrównał cienie pod oczami, zarzucił na ramię skórzaną torbę i jeszcze raz spojrzał w lustro, a potem w okno,
szukając swojego odbicia.
Rynek był jeszcze pusty i samotny o tej porze. Nawet
poranne gołębie nigdy nie pojawiały się tak wcześnie,
nie przejmując się ulotnością chwil spędzonych w błogiej samotności skłaniającej do większej niż zwykle kontemplacji znacznie uwspółcześnionej już architektury.
Pierwsze staruszki przychodziły na rynek około południa, a pierwsi turyści pojawiali się i znikali prawdopodobnie w przesiadce, traktując rynek jak poczekalnię.
Dominik spokojnie rozpakował swoje przybory, białe
skrzypce, czarną różę i futerał na pieniądze. Usiadł na
bruku i z tej nowej perspektywy obserwował nogi coraz
częściej pojawiających się przechodniów. Widział, jak
spieszą się do kogoś, czegoś i przerażał go pęd na oślep,
ta wszechogarniająca świat industrializacja. Świat zmierzał do jakiegoś nieokreślonego celu, którego nie rozumiał; do celu, który był jak ukryty wśród zieleni liści
kos wabiący samicę. Kiedy tak wznosił swoje dźwięki,
wiedział, że ci nieliczni przechodnie zatrzymają się na
chwilę, wyjrzą zza firanki i zobaczą coś więcej niż tylko
błysk czerwonych autobusów, coś więcej niż tylko pośpiech i uciekający czas. W drodze powrotnej przemierzył rynek szybkim krokiem, wystawy luksusowych
galerii handlowych śmiały mu się w twarz.
A jednak wrócił do swojego mieszkania, zmył biel
kredy z twarzy, założył czarną aksamitną marynarkę,
odłożył skrzypce i zarzucił na ramię torbę z laptopem.
Podszedł do okna. Słońce schowało się za wieżowcami.
Było później niż myślał. Na firance złuszczyła się odrobina porannej kredy.
Kos zamilkł.
Redakcja: Michał Dąbrowski, Agnieszka Goszczycka,
Karolina Onufrowicz
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Dziecko wyrusza w świat

– konfrontacja pary rodzicielskiej
z ocenami zewnętrznymi

rozmawiają: Beata Chrzanowska-Pietraszuk i Anna Salwa-Ostrowska,
psycholożki z poradni „Uniwersytet dla Rodziców”
Anna Salwa-Ostrowska: Kiedy dziecko
wychodzi pierwszy raz z domu, dla jego
rodziców rozpoczyna się kolejny rozdział
życia.
Beata Chrzanowska-Pietraszuk: Jest to
trudna próba dla dziecka. Mówimy przecież o dzieciach małych – najczęściej trzylatkach, które po raz pierwszy wychodzą
z domu i idą do przedszkola, a niekiedy
nawet o młodszych maluszkach, idących
do żłobka. Taki mały człowiek pierwszy raz
w życiu wkracza w samodzielność. Pierwszy raz spotyka się z innymi dziećmi w tak
dużej grupie. Pierwszy raz ktoś inny niż
mama, babcia czy opiekunka przejmuje nad
nim opiekę. Dziecko samo musi korzystać
z tego, czego nauczyło się w domu, aby
samodzielnie przetrwać w otaczającym
go świecie rzeczywistości przedszkolnej.
Nie ma już obok niego mamy, która będzie odgadywać z gestów, min i niejasnych
dźwięków, czego potrzebuje. Musi sobie
w pewnym stopniu poradzić samo z dużym
światem.
Ale dzieci przecież w tym trudnym
zadaniu uzyskują pomoc od dorosłych.
W przedszkolu jest nauczycielka, która
wie, co dzieciom w danym wieku jest potrzebne, jak reagują, w co najchętniej się
bawią.
To prawda, ale to, że się uzyskuje pomoc,
nie zmienia faktu, że dziecko staje przed
wielkim wyzwaniem. Musi w jakiś sposób
podporządkować się regułom, zrozumieć,
że gdy pani mówi „zbiórka, siadamy na dywanie”, to dotyczy także jego. Musi także
zrozumieć, że inne dzieci też chcą się bawić
zabawkami, że nie wszystko jest wyłącznie dla niego, że aby mieć kolegów trzeba
niekiedy ustąpić, a niekiedy się postawić.
To niełatwe nawet dla dorosłego. Na szczęście, jak pokazuje doświadczenie, dzieci radzą sobie z tym wyzwaniem dość dobrze.
Szybko adaptują się do nowych warunków,
szybko uczą się nowych zachowań. Trochę
gorzej jest z rodzicami.
Wróćmy więc do rodziców. Często kłopot rodziców polega na tym, że trudno im
pogodzić się z faktem, iż przestają w jakiś
sposób być najważniejszymi osobami dla
dziecka, że ktoś inny zaczyna kształtować gust ich pociechy. Najtrudniej jednak
pogodzić się z pewną utratą kontroli nad
tym, co dzieje się z dzieckiem przez kilka

godzin w przedszkolu. I mimo że wiedzą, iż dziecku nic się nie dzieje złego, to
przez pierwszych kilka dni krążą wokół
budynku, zaglądając przez okna i sprawdzając. I chociaż rozum mówi nie rób tak,
to bez sensu, wszystko jest w porządku,
emocje ciągną pod budynek, aby choć
z daleka popatrzeć. Nie ma w tym nic
dziwnego. Jedna z mam opowiadała, że
gdy odprowadziła synka do przedszkola,
czuła się, jak matka odprowadzająca syna
do wojska.

ro się źle zachowuje”, „na pewno z nim nie
pracujecie, skoro się źle uczy”, „coś w waszej rodzinie na pewno jest nie tak, skoro
dziecko sprawia problemy” itd.), połączone
z nakazem – zróbcie z nim „coś”. Ponadto
obok takich ocen bezpośrednich, rodzice konfrontują się z ocenami dziecka pod
względem zdolności, postępów w nauce,
zachowania, cech charakteru, etc. i często
biorą te oceny bezpośrednio do siebie (np.
„skoro moje dziecko ma kłopoty z matematyką, to źle o MNIE świadczy”).

To doskonałe porównanie. W obydwu
miejscach człowiek uczy się samodzielności i ufania samemu sobie. Poznaje reguły
i musi podporządkować się pewnym zasadom. Oba miejsca są jakby symbolem
pewnej dorosłości, samodzielności. Emocje
towarzyszące rodzicom mogą być podobne.
Duma pomieszana z lękiem i niepewnością
okraszoną nutką żalu, że dziecko tak szybko dorosło i już idzie w świat.

Negatywne oceny instytucji dotyczące,
czy to zdolności i postępów w nauce, czy
to zachowania dziecka, to bardzo trudna
próba dla rodziców i bardzo trudna próba dla ich wzajemnej więzi. Dla dalszego przebiegu ich związku (jak i dla ich
dziecka) bardzo istotne jest, jak na nie zareagują. Czy będą swoimi sojusznikami,
będą się wspierać w poszukiwaniu rozwiązania problemu, czy też będą się starać
udowodnić, że nie mają nic wspólnego
z problemami dziecka, a więc nie powinni być z nimi kojarzeni. Pierwsza strategia
wzmacnia więź między rodzicami i daje
też dziecku rzeczywiste wsparcie, choć nie
jest łatwa. Wymaga bowiem najczęściej
poświęcenia znacznej ilości czasu i wysiłku, aby określić przyczynę problemów
(co niekiedy wiąże się z dotarciem do nie
zawsze dostępnych specjalistów), pracować konsekwentnie nad ich rozwiązaniem
(wspólnie ustalając i konsekwentnie stosując określone strategie wychowawcze,
pracując systematycznie z dzieckiem itd.)
oraz solidarnie kontaktować się z nauczycielami i innymi przedstawicielami instytucji oświatowych, co zajmuje czas i bywa
trudne emocjonalnie. Pozostałe strategie,
choć pozornie łatwiejsze, są destrukcyjne
dla rodziny, np. szukanie winnego (drugiego rodzica i jego rodziny) – „to ty go tak
wychowałaś”, „to geny tej twojej rodzinki” itd.; scedowanie rozwiązania problemu i kontaktu z instytucjami na jednego
rodzica z okresowymi rozmowami „rozliczającymi”: „ty nic nie robisz, to chociaż
zajmij się dzieckiem”, „wiesz, co znowu
zrobiło TWOJE dziecko”; wycofanie się
psychiczne: „ja się tym zajmować nie
będę” lub fizyczne. Nie trzeba dodawać,
że takie strategie niszczą rodzinę, i często
jeszcze pogłębiają problemy dziecka.

Gdy dziecko już wychodzi do świata społecznego, rodzice stają także przed
zadaniem ułożenia sobie relacji z osobami, które będą opiekować się dzieckiem,
uczyć je i wychowywać. Muszą dojść do
porozumienia co do metod i priorytetów
wychowawczych, ale także co do wydawałoby się tak prozaicznych, a w zasadzie
bardzo ważnych spraw, jak „zjadanie do
końca posiłków”, „namawianie czy zmuszanie do jedzenia”, „leżakowanie”. Na ile
narzucać swoją wolę nauczycielkom, a na
ile im zawierzyć? Jak i w jakich kwestiach
negocjować? Tu zawsze trzeba zachować
zdrowy rozsądek i rozmawiać, rozmawiać,
rozmawiać. Wysłuchując argumentów drugiej strony, rozważyć, co będzie najlepsze
dla dziecka i zgodnie z tym podejmować
decyzję.
Jednak najtrudniejszym zadaniem rodziców w momencie, gdy dziecko zaczyna funkcjonować w przedszkolu, a potem
szkole, jest poradzenie sobie z faktem, że ich
dziecko zaczyna być oceniane – a co za tym
idzie oceniani są także oni: jakość ich rodzicielstwa, skuteczność ich wysiłków wychowawczych, rezultaty ich dotychczasowych
starań, a nawet ich charaktery czy sytuacja
rodzinna. W dodatku często te oceny wcale nie są łagodnie formułowane. Niestety
często są to wręcz oskarżenia pod adresem
rodziców („źle wychowaliście dziecko, sko-
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DZIEŃ BAJKI
16 maja (niedziela) w godz. 15.00-19.00 na skwerze
przy ul. Baśniowej odbędzie się impreza plenerowa
„DZIEŃ BAJKI – spotkania ze skrzatami dla dzieci z tej
i nie z tej bajki”. W programie m.in.: korowód i interaktywne widowisko „Walka Smoków” (teatr Arlekin),
spektakle: „Wielkoludki” teatru Pinezka, „Koziołek
Matołek 2” teatru Banialuka, program „Skrzaty rozrabiają” kabaretu FIŚ, a także Skrzacie Krainy pełne
warsztatów twórczych oraz Szczęśliwa Szkoła Skrzatów z Tej Bajki. Gospodarz imprezy: Michał Juszczakiewicz (znany z programu TVP „Od Przedszkola do
Opola”). Impreza organizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób z Autyzmem „Nie z tej
bajki”. Zapraszamy.

16 maja 2010
(niedziela), godz. 15.00-19.00
DZIEŃ BAJKI – spotkania ze skrzatami
dla dzieci z tej i nie z tej bajki
skwer przy ul. Baśniowej
więcej informacji: www.oko.com.pl
lub w Ośrodku Kultury Ochoty
ul. Grójecka 75, tel. 22 822 48 70
wstęp wolny

MAJÓWKA TRADYCYJNIE, NA LUDOWO
Serdecznie zapraszamy do udziału w Majówce 9 maja 2010. Jest to impreza plenerowa nawiązująca klimatem do tradycji
dawnych jarmarków, będąca jednocześnie niezapomnianą kulturową podróżą szlakami etnograficznych regionów Polski.
Zachęcamy do aktywnego udziału dzieci i rodziców w warsztatach artystycznych i innych atrakcjach przygotowanych przez
organizatorów. Na scenie wystąpią m.in. Gminny Zespół Regionalny „Watra” z Czarnego Dunajca, Zespół Folklorystyczny
„Kurpanika-Cepelia z Kadzidła”, Zespół Tańca Ludowego „Staropolanie” z Poznania, Zespół wokalno-taneczny „Wrzos”
i kabaret „Nie deptać” z Klubu Seniora Ochota.
Udział w majówce zapowiedziały pracownie plastyczne i artystyczne działające w Ośrodku Kultury Ochoty i jego filiach oraz
artyści współpracujący. Nie zabraknie regionalnych przysmaków ludowych rodem z Kurpi, Łowicza i Podhala oraz wyrobów
rękodzielniczych, które będzie można kupić bezpośrednio od twórców. Tegoroczna Majówka odbywa się pod Patronatem
Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
9 maja 2010 (niedziela), od godz. 12.30
Majówka tradycyjnie, na ludowo
Park Szczęśliwicki
wstęp wolny
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